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Závěr volebního období patřil vždy 
k rekapitulaci posledních čtyř let a ani 
dnes tomu nebude jinak. Někdy je 
prostě potřeba se ohlédnout a podívat 
se co se povedlo a co nikoliv. Prvním 
cílem tohoto volebního období bylo 
přivést do obce co nejvíce peněz na re-
alizaci našich projektů a začít konečně 
realizovat projekty, které se dlouho od-
kládaly. Prvním velkým oříškem bylo 
dokončení projektu Čistá řeka Bečva 
II. Tento projekt svým rozsahem převy-
šoval a převyšuje všechny ostatní akce 
a to několikrát. Během pár let bylo 
v rámci této akce proinvestováno více 
jak 100 mil. Kč. Další pozornost byla 
věnována přestěhování mateřské školy 
do základní školy, jelikož technický 
stav budovy školky byl už nevyhovu-
jící. A poslední velký projekt, který 

jsem chtěl zrealizovat, byly chodníky 
do Dolanska. V níže uvedené tabulce 
jsem rozepsal projekty, které byly rea-
lizovány a dále jsou tam uvedeny také 
projekty, které budou určitě realizovány 
v roce 2019. U těchto projektů již totiž 
máme zajištěny dotační prostředky.

Život v obci není ale jenom o inves-
tičních akcích, proto další cíl je zvy-
šovat pospolitost občanů obce. Velmi 
jsme se snažili podporovat všechny 
spolky, protože spolky vytváří základní 
dění v obci. Vždy jsme se snažili co 
nejvíce jim usnadnit jejich práci, zmo-
dernizovat jejich vybavení i zázemí. 
Zavedli jsme taky dotace dobrovolní-
kům, které pomáhali těm, kteří chtěli 
pracovat pro ostatní. Zavedli jsme ně-
kolik nových kulturních akcí, aby se 
dění v obci co nejvíce obohatilo. Věřte 

Rekapitulace volebního období

Rok Název projektu Dotace Podíl obce Náklady projektu
2014 Zateplení fotbalových šaten 1 110 439 284 738 1 395 177
2014 Zateplení kulturního zařízení 1 775 734 1 209 118 2 984 852
2014 Rozšíření vodovodní řady Dolansko, PD 0 152 950 152 950
2015 Projekt chodníky Dolansko 0 331 250 331 250
2015 Revitalizace centra obce - parkoviště kolem OÚ 2 092 872 1 066 543 3 159 415
2015 Čistá řeka Bečva - příspěvek na realizaci 0 2 329 000 2 329 000
2015 Nový automobil Opel Corsa 0 259 000 259 000
2015 ZŠ - MŠ Projektová dokumentace, přepracování 0 93 244 93 244
2015 Oprava místních komunikací po kanalizaci 0 7 348 386 7 348 385
2015 Realizace prodloužení vodovodů v obci 0 398 844 398 844
2016 Sběrný dvůr Liptál 2 176 369 466 115 2 642 484
2016 Klubovna v kulturním zařízení 0 598 482 598 482
2016 Obnova stavby márnice 300 000 148 370 448 370
2016 Obnova oplocení katolického hřbitova 438 000 248 491 686 491
2016 Přestěhování MŠ do volného pavilonu ZŠ 0 17 784 592 17 784 592
2016 Chodníky do dolní části obce Liptál - I. etapa 6 201 000 8 390 333 14 591 333
2016 Ovocný sad, naučná stezka F. Plachého 30 000 15 000 45 000
2016 Přírodní kulturní areál - projektová dokumentace 0 310 900 310 900
2016 Sociální bydlení v obci Liptál - projektová dokumentace 0 671 510 671 510
2016 Čistá řeka Bečva - příspěvek na realizaci 0 2 516 000 2 516 000
2017 Nákup lesní techniky s příslušenstvím - traktor 712 500 1 011 750 1 724 250
2017 Zkvalitnění a rozšíření služeb v místní knihovně 21 000 40 560 61 560
2017 Rekonstrukce staré hasičské zbrojnice 300 000 137 980 437 980
2017 Zvyšování bezpečnosti v dopravě - radar 88 000 92 290 180 290
2017 Čistá řeka Bečva - příspěvek na realizaci 0 3 087 000 3 087 000
2018 Rekonstrukce budovy Dům služeb Liptál 465 295 1 396 173 1 861 468
2018 Oprava Kulturního areálu 0 1 028 555 1 028 555
2018 Sociální bydlení v obci Liptál 12 087 776 4 138 555 16 226 331
2018 Na běžkách po okolí obce Liptál 405 910 405 910 811 820
2018 Nová hasičská dodávka 750 000 820 580 1 570 580
2018 Údržba a obnova kostela sv. Michala Archanděla 700 000 385 000 1 085 000

mi, že Liptál je na kulturní dění velmi 
bohatý a ve srovnání s ostatními obce-
mi máme výrazně navrch. 

Naše obec má samozřejmě i slabší 
stránky, na kterých je potřeba taky za-
pracovat. Velmi mě mrzí, že u nás chybí 
víceúčelové sportoviště a taky další dět-
ské hřiště, hlavně pro větší děti. Dále 
mě trápí vzhled okolí kolem základní 
a mateřské školy, které nedosahuje tako-
vé kvality, jaké by mělo mít. Problémem 
je technický stav našeho přírodního kul-
turního areálu, který je na konci svého 
života. Takže úkolů je zase hodně a dou-
fám, že se naší obci bude stejně dařit 
jako v těchto čtyřech rocích.

Závěrem bych rád poděkoval všem, 
kteří celé volební období pomáhali. 
Velké díky patří všem zaměstnancům, 
zastupitelům, občanům i podnikatelům. 
Bez Vás všech by Liptál nemohl být 
tam, kde je. Děkuji
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VýPis z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 22 

ze dne 25. 06. 2018
   

ZO Liptál:
- schvaluje program zasedání a jeho 

doplnění nový bod č. 27 – Smlouva 
o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci č. UZSVM/
OVS/1881/2018-OVSM a nový bod 
č. 28 – projekt „dešťovka“ v obci 
Liptál 

- schvaluje zápis č. 21 ze dne 
06.06.2018

- bere na vědomí kontrolu plnění usne-
sení ZO č. 21 ze dne 06.06.2018 

- bere na vědomí informace z jednání 
Rady obce č. 40 ze dne 20.06.2018

- schvaluje koupi části pozemků parc. 
č. 474/2, 485, 486, 3688, 3690/23, 
3794/129, 3924 v k.ú. Liptál od pana 
Mariana Staroně, Liptovský Mikuláš, 
SR, za celkovou cenu 1,- Kč, z důvo-
du umístění stavby chodníku a pově-
řuje starostu obce Liptál k podpisu 
této smlouvy

- schvaluje prodej pozemků parc. č. 
2726/1, 3920/2 v k.ú. Liptál pa-
nu Marianu Staroňovi, Liptovský 
Mikuláš, SR za celkovou cenu 
1,- Kč, z důvodu realizace stavby 
chodníku a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této smlouvy

- bere na vědomí informaci o koupi 
pozemků parc. č. 1176/2, 1172/1, 
1176/14, 1176/15, 1176/11, 1176/12, 
1176/17, 1176/16 v k.ú. Liptál 

od České kongregace sester domi-
nikánek, Brno za cenu 35,- Kč/m2, 
za účelem zřízení lyžařského vleku

- bere na vědomí informaci o vý-
sledcích konkursního řízení na ře-
ditele Mateřské školy Liptál a bere 
na vědomí informaci o jmenování 
paní Hany Červenkové ředitelkou 
Mateřské školy Liptál od 1.8.2018

- schvaluje zřízení speciální třídy pod 
Základní školou Liptál na detašova-
ném pracovišti v budově Dětského 
domova Liptál od 1.9.2018 za pod-
mínky vyřešení převodu budovy 
č.p. 224 ze Zlínského kraje na obec 
Liptál

- bere na vědomí informaci o nutnosti 
uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi 
Základní školou Liptál a Dětským 
domovem Liptál za účelem zřízení 
speciální třídy pod Základní ško-
lou Liptál na detašovaném pracovišti 
v budově Dětského domova Liptál 
od 1.9.2018 s tím, že náklady na pro-
voz tohoto detašovaného pracoviš-
tě budou hrazeny z rozpočtu obce 
Liptál ve výši cca 200 tis. Kč/rok

- schvaluje zpracování projektové 
dokumentace na akci Sběrný dvůr 
Liptál – II. etapa

- schvaluje podání žádosti o dotace 
z Operačního programu Životního 
prostředí na akci Sběrný dvůr Liptál 
– II. etapa

- schvaluje zřízení podnikatelské čin-
nosti obce Liptál, která bude spočívat 
v prodeji štípaného dříví

- schvaluje vyhlášení konkursního ří-
zení na pozici nového zaměstnance 
obce Liptál, jehož hlavní pracovní 
náplní by byla práce s dřevní hmotou 
a pověřuje starostu obce Liptál k ří-
zení tohoto konkursu

- schvaluje výsledky výběrového ří-
zení na akci „Liptál – dopravní au-
tomobil – nová hasičská dodávka“ 
a na základě doporučení hodnotí-
cí komise pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu rozhodnutí o při-
dělení předmětné veřejné zakázky 
vítěznému uchazeči – KDH AUTO 
Truck Service s.r.o., tř. T. Bati 258, 
764 23 Zlín

- schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí 
Liptál a firmou KDH AUTO Truck 
Service s.r.o., tř. T. Bati 258, 764 23 
Zlín a pověřuje starostu obce Liptál 
Ing. Milana Daňu k podpisu smlou-
vy o dílo k veřejné zakázce s ná-
zvem „Liptál – dopravní automobil 
– nová hasičská dodávka“ ve výši 
1.570.580,- Kč vč. DPH a schvaluje 
vyčlenění vlastních zdrojů z rozpočtu 
obce ve výši 820.580,- Kč vč. DPH

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na akci „Elektromobily pro obce – 
nákup nového automobilu“

-  schvaluje úvěrovou smlouvu mezi 
obcí Liptál a Komerční bankou a.s., 
kterou bude zajištěno předfinanco-
vání akce „Sociální bydlení v obci 
Liptál“ ve výši 12.087.777,- Kč a po-
věřuje starostu obce Liptál k pod-
pisu této úvěrové smlouvy. Úvěr 

Z jednání Zastupitelstva obce Liptál
Z obecního úřadu

Všechny investiční akce uvedené v tabulce byly uhrazeny z rozpočtu obce Liptál. Obec si vzala úvěr pouze na projekt 
přestěhování mateřské školy a to ve výši 15 mil. Kč. Obec ještě splácela úvěr za plynofikaci obce a za realizaci vodovodních 
rozvodů v obci. Oba tyto úvěry jsou ale již z loňského roku splaceny.         Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

2018 Údržba a obnova kostela Českobratrské církve evangelické 700 000 629 830 1 329 830
2018 Chodníky do dolní části obce Liptál - II. etapa 5 155 000 1 693 188 6 848 188
 Celkem 34 109 896 58 575 406 92 685 302

2019 Srdce dědiny - přírodní hřiště a zahrada k objevování, setkávání 
a radosti 500 000 1 413 192 1 913 192

2019 Oprava komunikací poškozených živelní pohromou 2 336 265 2 336 265 4 672 530
2019 Revitalizace veřejných prostranství v obci Liptál - II. etapa 1 016 693 677 795 1 694 488
2019 Přestavba hasičské cisterny 0 350 000 350 000
2019 Chodníky do dolní části obce Liptál - III. etapa 700 000 1 276 516 1 976 516
2019 Modernizace odborných učeben v Základní škole 3 420 000 380 000 3 800 000
2019 Modernizace odborných učeben v Základní škole - kuchyňky 480 000 63 459 543 459
 Celkem 8 452 958 6 497 227 14 950 185
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bude splacen ihned po připsání peněz 
na účet obce Liptál ze státního roz-
počtu a z rozpočtu Evropské unie.

-  schvaluje úvěrovou smlouvu mezi 
obcí Liptál a Komerční bankou a.s., 
kterou bude zajištěno předfinancování 
akce „Sociální bydlení v obci Liptál“ 
ve výši 2.600.000,- Kč a pověřuje 
starostu obce Liptál k podpisu této 
úvěrové smlouvy. Úvěr bude splacen 
ihned po připsání peněz na účet obce 
Liptál ze státního rozpočtu.

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na akci „Chodníky v dolní části obce 
Liptál – III. etapa“ na základě výzvy 
MAS Střední Vsetínsko

- schvaluje podání žádosti o dota-
ce na akci „Modernizace učeben 
v Základní škole Liptál – kuchyň-
ka“ na základě výzvy MAS Střední 
Vsetínsko

- schvaluje realizaci níže uvedených 
částí projektu v rámci akce „Oprava 
komunikací poškozených živelní po-
hromou v roce 2017, Liptál“

 - Obnova MK v chatovišti
 - Obnova MK Na Hranici
 - Obnova MK Lůžko
 - Obnova opěrné zdi, MK a propust-

ků u Zavrtáků
 - Obnova propustku v Kopřivném
- bere na vědomí informaci o povin-

nosti občanů připojit své nemovitosti 
na veřejnou splaškovou kanalizaci 
s tím, že v případě nesplnění této 
povinnosti se vystavují kontrolám 
Životního prostředí

- schvaluje 3. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2018

- bere na vědomí zprávu č. 292/2017/
IAK o výsledku přezkoumání hospo-
daření obce za rok 2017

- projednalo Závěrečný účet obce 
Liptál za rok 2017 a vyjadřuje sou-
hlas s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad

- schvaluje účetní závěrku obce Liptál 
v souladu s §18 zákona 563/1991, 
o účetnictví, sestavenou k 31.12.2017. 
Účetní závěrka se skládá z rozvahy, 
výkazu zisku a ztrát a přílohy.

- vydává obecně závaznou vyhlášku 
obce Liptál č. 1/2018, kterou se zru-
šuje obecně závazná vyhláška obce 
Liptál č. 1/2008 – o stanovení míst-
ního koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitosti

- bere na vědomí závěrečný účet SOMV 
za rok 2017, zprávu č. 423/2017/IAK 
o výsledku přezkoumání hospodaření 
SOMV za rok 2017 a zprávu revizní 
komise SOMV za rok 2017

- schvaluje směrnici pro nakládání 
s osobními údaji

- schvaluje smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemo-
vité věci č. UZSVM/OVS/1881/2018-
OVSM mezi obcí Liptál a Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových a pověřuje starostu obce 
Liptál k podpisu této smlouvy

- schvaluje podání žádosti o dotace 
na projekt „dešťovka“ v obci Liptál

- stanovuje počet členů zastupitel-
stva obce Liptál pro volební období 
2018-2022 ve výši 15 členů

- bere na vědomí informace o hasič-
ské soutěži dne 30.6.2018

VýPis z veřejného 
zasedání ZO Liptál č. 23 

ze dne 19. 09. 2018
ZO Liptál:
- schvaluje program zasedání a jeho 

doplnění
 - bod č. 8 – informace z jednání Rady 

obce č. 44 ze dne 17.09.2018
 - bod č. 9 – Smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene 
IP-12-8022646, elektrická zemní pří-
pojka NKK, Liptál - Bazalková

 - bod č. 9 – Smlouva o bezúplatném 
převodu pozemků pod stavbou chod-
níku – ŘSZK

 - bod č. 11 – žádost o dotace na vyvá-
žečku – SZIF

 - bod č. 11 – žádost o dotace na více-
účelové hřiště – MŠMT, MMR

- schvaluje zápis č. 22 ze dne 
25.06.2018

- bere na vědomí kontrolu plnění 
usnesení ZO č. 22 ze dne 25.06.2018 

- bere na vědomí informace z jednání 
Rady obce č. 41 ze dne 25.07.2018, 
č. 42 ze dne 06.09.2018, č. 43 
ze dne 12.09.2018 a č. 44 ze dne 
17.09.2018

- schvaluje uzavření Smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IV-12-8015311, elektrická zemní 
přípojka NNK – Srněnská, Liptál me-
zi obcí Liptál a ČEZ Distribuce a.s.

- schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne a dohodu o umístění stavby č. 
IV-12-8015303, Liptál, p.č. 2691/53, 
Zapletal, NNK mezi obcí Liptál 
a ČEZ Distribuce a.s.

- schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne a dohodu o umístění stavby č. 
IP-12-8022646, elektrická zemní pří-

pojka NNK, Liptál – Bazalková mezi 
obcí Liptál a ČEZ Distribuce a.s.

- schvaluje smlouvu o bezúplatném 
převodu pozemků parc. č. 3794/94, 
3794/100, 3794/101, 3794/105 
v katastrálním území Liptál, které 
jsou ve vlastnictví Zlínského kraje 
- Ředitelství silnic Zlínského kra-
je. Jedná se o pozemky pod stav-
bou chodníku, který byl zrealizován 
v rámci akce „Chodníky v dolní části 
obce Liptál – I. etapa“.

-  bere na vědomí výsledky výběro-
vého řízení na akci „Na běžkách 
po okolí obce Liptál“, kdy vítězem 
je firma Aleš Vajďák – Aligator AVS, 
Neubuz 80

-  bere na vědomí výsledky výběrové-
ho řízení na akci „Revitalizace veřej-
ného prostranství v obci Liptál – II. 
etapa“, kdy vítězem je firma ACRIS 
zahrady s.r.o., Zlín

-  bere na vědomí výsledky výběrové-
ho řízení na akci „Oprava komuni-
kací poškozených živelní pohromou 
v roce 2017, Liptál“, kdy vítězem 
je firma VAST TERCIA spol. s r.o., 
Valašské Meziříčí

- bere na vědomí výsledky výběrové-
ho řízení na akci „Chodníky v dolní 
části obce Liptál – II. etapa“, kdy ví-
tězem je firma OPEN RE-ECO s.r.o., 
Vsetín

- bere na vědomí výsledky výběrové-
ho řízení na akci „Srdce dědiny – pří-
rodní hřiště a zahrada k objevování, 
setkávání a radosti“, kdy vítězem je 
firma OPEN RE-ECO s.r.o., Vsetín

- schvaluje podání žádosti o dotace 
z MZE na akci „Revitalizace vodní 
nádrže Liptál – Žabárna“

- schvaluje podání žádosti o dotace 
z MZE na akci „Revitalizace vodní 
nádrže Liptál – U Srněnských“

- schvaluje podání žádosti o dotace 
z MŽP na akci „Kompostování v ob-
cích východní Moravy III. etapa“

- schvaluje podání žádosti o dotace 
z MŽP na akci „Pořízení nádob na se-
paraci odpadů v obcích východní 
Moravy II. etapa“

- schvaluje podání žádosti o dotace 
z MŽP na akci „Výměna nepropust-
ných povrchů za propustné“

- schvaluje podání žádosti o dotace 
z programu SZIF na nákup vyvážeč-
ky 

- schvaluje podání žádosti o do-
tace z MŠMT a MMR na akci 
„Víceúčelové hřiště“

- schvaluje 4. změnu rozpočtu obce 
Liptál na rok 2018
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- schvaluje nepeněžitý vklad do základ-
ního kapitálu společnosti Vodovody 
a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652, 
se sídlem Jasenická 1106, 755 01 
Vsetín, sestávající z vodohospodářské-
ho majetku specifikovaného ve zna-
leckém posudku č. 31/2018 pracova-
ném soudním znalcem Ing. Pavlem 
Tydlačkou, který tvoří přílohu č. 1 
tohoto usnesení. Nepeněžitý vklad je 
oceněn uvedeným znaleckým posud-
kem na částku ve výši 51 752 000,- 
Kč. Za nepeněžitý vklad se Sdružení 

obcí Syrákov vydá 51 752 ks akcií 
společnosti Vodovody a kanalizace 
Vsetín, a.s. Jmenovitá hodnota každé 
akcie bude 1 000,- Kč.“ 

- schvaluje smlouvu o upsání akcií č. 
VaK/116/2018 dle ust. § 479 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korpo-
racích a družstvech (zákon o obchod-
ních korporacích) mezi Sdružením 
obcí Syrákov a společností Vodovody 
a kanalizace Vsetín, a.s., a to ve znění 
jak je přiloženo v příloze č. 2 tohoto 
usnesení.

- schvaluje prohlášení o vnesení ne-
movité věci jako nepeněžitého vkla-
du do základního kapitálu společnosti 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., 
dle § 19 zák. č. 90/2012 Sb., o ob-
chodních korporacích a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), 
a to ve znění jak je přiloženo v přílo-
ze č. 3 tohoto usnesení.

- bere na vědomí informace o konání 
voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 
5. a 6.10.2018

Veškeré dostupné informace k volbám včetně termínů naleznete na webových stránkách Ministerstva 
vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/volby.aspx nebo na www.liptal.cz – úřední deska.

Zpracovala: Jana Vráblíková

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

Starosta obce Liptál podle zákona č. 491/2001 Sb., o vol-
bách do zastupitelstev obcí  (§ 29, § 15, odst. b), a podle 
zákona č. 128/2000 Sb. v  platném znění (obecní zřízení) 

o z n a m u j e

1.  volby do: Zastupitelstva obce Liptál
 se uskuteční: pátek 05.10.2018 od 14:00 do 22:00 h.
  sobota 06.10.2018 od 08:00 do 14:00 h.

2.  místem konání voleb ve volebním okrsku: č.1 
 je volební místnost: 
  Obecní úřad Liptál, kulturní zařízení -  

  přízemí, 756 31  Liptál č.p. 83
 telefonní spojení – volební místnost:  725 121 191 
 § 14, odst. 1 písm. d)

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci 
Liptál.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svo-
ji totožnost a státní občanství České republiky (občanským 

průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li uvede-
né skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno, § 29, § 33 

4. Právo volit do zastupitelstva obce  má občan obce 
za předpokladu, že jde o státního občana ČR, který dosáhl 
věku nejméně 18 let a  je v  den voleb v  této obci přihlášen 
k  trvalému pobytu, §4

5. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné, § 33

6. Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad 
a v  den voleb okrskovou volební komisi o návštěvu volební 
komise s přenosnou volební schránkou, a to pouze v  územ-
ním obvodu volebního okrsku, § 33

7. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti, § 25, § 31, § 34

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI v Liptále 
ke 28. 2. 2018

Evidovaní uchazeči:  35  (42 – únor 2018).
Podíl nezaměstnanosti:  2,9 % (3,86 %  - únor 2018).

Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:
- nejvíce Malá Bystřice - 11 evidovaných uchazečů, 5,45 %,
- nejméně Kladeruby -  2 evidovaní uchazeči, 0,71 %. 
 (Zdroj: Úřad práce)
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I naše obec má bohužel několik velmi 
slabých míst. Jedno z nich je okolí zá-
kladní a mateřské školy. Rozbité chod-
níky, velké asfaltové a betonové plochy 
a ani zeleň není nic moc. Už několik let 
se snažíme zajistit finanční prostřed-
ky, ale bohužel všechny projekty byly 
zatím neúspěšné. Konečně se na nás 
usmálo štěstí a Operační program ži-
votního prostředí nám poskytne dotaci 

ve výši 0,5 mil. Kč na realizaci projektu 
„Srdce dědiny - přírodní hřiště a zahra-
da k objevování, setkávání a radosti“, 
který bude stát téměř 2 mil. Kč. Jedná 
se o realizaci nového přírodního dět-
ského hřiště u mateřské školy. Dětské 
hřiště vyroste mezi školou a bytovkou. 
Konečně si budou naše nejmenší děti 
mít kde hrát během pobytu ve školce. 
Toto hřiště bylo navrženo velmi mo-

derně a věřím, že bude chloubou, stejně 
jako naše nová mateřská školka.

Bohužel téměř vše je vždy o penězích, 
proto modernizace zbylých ploch kolem 
školy bude muset ještě chvíli počkat. 
Věřím, že i tady bude platit, že všechno 
má svůj čas a my se brzy dočkáme krás-
ného prostředí v celém areálu školy.  

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Konečně bude nové dětské hřiště

Chodníky do Dolanska budou pokračovat
Před pár lety se nám zdál začátek 

realizace chodníků do Dolanska velmi 
vzdálen. Mnoho občanů dolní části ob-
ce volalo po výstavbě chodníku. Jsem 
proto velmi rád, že nyní již za pár týdnů 
zahájíme druhou etapu výstavby, kterou 
bude vybudováno dalších 580 m chod-
níku. Po dokončení této etapy na jaře 
2019 bude chodník končit až u č.p. 171 
(bývalý domek paní Čurdové). Tato eta-
pa bude stát 8,4 mil. Kč a skoro 5,2 mil. 
Kč nám přispěje Státní fond dopravní 
infrastruktury, kde jsme byli úspěšní 
s naší žádostí o dotace. Díky této etapě 
se bude slavnostní otevření nového 
chodníku konat ještě dále od obecního 
úřadu, než bylo minule.
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Na běžkách v upravené stopě
Příroda kolem nás je velmi krásná. 

Hřebenové túry kolem naší obce láka-
jí mnoho z nás a také mnoho dalších 
turistů. V létě i v zimě. Proto jsme se 
rozhodli trochu pomoci zimním tu-
ristům a to v úpravě běžkařské stopy. 
Asi za měsíc bude naše obec vlastnit 
novou čtyřkolku se zimními pásy a sto-
pařem pro úpravu dvou běžkařských 
stop. Díky tomu budeme moci upravo-
vat stopu kolem celé obce a snad tím 
alespoň trochu zlepšíme kvalitu tohoto 
sportu. Pokud bude dostatek sněhu, bu-
de také udělán menší okruh v obci, tře-
ba kolem fotbalového hřiště nebo třeba 
po Helštýně. Možná bychom mohli 
uspořádat i nějaké závody. V rámci 

tohoto projektu také osadíme pět kusů 
informačních cedulí a to na pěti vrcho-
lech – Baťková, Kopřivné, Na Strážích, 

Na Dílech a Na Bílé. Zde budou in-
formace o daném místě a také lavička 
k odpočinku. Dále si chceme pořídit 

propagační materiály a to například 
mapky nebo třeba pexeso s liptálskými 
dominantami. V realizaci tohoto projek-
tu nám finančně pomohlo Ministerstvo 
pro místní rozvoj, které nám pokryje 
náklady ve výši 50% z celkových cca 
800 tis. Kč.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Nápad pozvat do obce kolotoče vzni-
kl už dávno, ale až nyní se naskytla 
krásná příležitost udělat to. Hlavní zá-
minkou byla rekonstrukce katolického 
kostela svatého Archanděla Michaela. 
A kdy jindy začít, než když je kostel 
nově opraven. Na slavnostní mši sva-

tou také přijel arcibiskup Jan Graubner, 
což bylo pro nás velkou poctou. Snad 
se vám tento den líbil, a pokud budou 
dobré ohlasy, může se tato akce opako-
vat každý rok.

Během prací na rekonstrukci kostela 
jsme se také pustili do opravy hrobů 
„Zámeckých pánů“, které se nachází 

hned vedle kostela. Náhrobní kameny 
byly různě pokřivené a dlažba kolem 
vykazovala již také velké opotřebení. 
Zpevnili jsme podloží a kolem ná-
hrobních kamenů jsme položili novou 
přírodní kamennou dlažbu.  

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Další peníze určené na zvýšení bez-
pečnosti chodců na komunikacích bude 
rozdávat také MAS Střední Vsetínsko, 
která před pár měsíci vyhlásila výzvu 
k podávání žádostí o dotace. V této 
výzvě sice nejsou tak velké peníze 
jako na státním fondu, ale i tak jsme 
zde podali žádost na realizaci III. etapy 
chodníku do Dolanska. Díky těmto pe-
nězům bude v příštím roce pokračovat 
stavba chodníku až po rodinný dům 
č.p. 138 (Obadal). Tato etapa vyjde 
přibližně na 2 mil. Kč. Poté nám bude 
už chybět „jen“ poslední rovinka před 
Lhotou u Vsetína.

Závěrem Vás chci požádat, abyste 
neparkovali svá auta na chodníku ne-

bo vedle chodníku na komunikaci. To 
se doopravdy nesmí a obtěžujete tím 
uživatele chodníku i komunikace. Svá 

auta prosím parkujte ve dvoře a ne 
ve veřejném prostoru.
Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

Pouť v Liptále
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První výjezdní zasedání zastupitelstva 
moc lidí nepřilákalo

Zasedání Zastupitelstva obce Liptál 
se koná přibližně pětkrát za rok, vždy 
ve středu od 17:00 hod v zasedací míst-
ností obecního úřadu. Jelikož tyto jed-
nání navštěvuje poměrně málo hostů, 
vymyslel jsem si, že zkusíme přesunout 
jednání zastupitelstva na jiné místo 
v obci. Cílem totiž je, abyste se mohli 
podívat do míst, kde jste ještě možná 
nikdy nebyli a přitom si mohli poslech-
nout o čem zastupitelstvo rozhoduje 
a co se v obci děje a bude dít. Díky 
Mysliveckému spolku Brdisko se první 
výjezdní zasedání zastupitelstva konalo 
na myslivecké chatě. Tímto bych chtěl 
moc poděkovat myslivcům, že nám 
chatu půjčili, protože prostředí chaty 
je velmi příjemné a i pro mě bylo toto 
jednání zase trochu jiné. I dále bych 
chtěl v tomto trendu pokračovat, proto 
některé z dalších jednání bude možná 
například u fotbalistů, valachů, hasičů, 
ve škole, ve školce, v hospodě, na faře 

a nebo třeba i pod širým nebem. To vše 
se uvidí.   

Závěrem Vás chci všechny pozvat 
na další jednání zastupitelstva, bez roz-

dílu, kde se budou konat. Kde jinde se 
dozvíte vše o dění ve Vaší krásné obci.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Likvidace bioodpadu

Příští rok nás čekají jubilejní 
50. Liptálské slavnosti, proto jsme se 
museli pustit do rekonstrukce přírod-
ního kulturního areálu. Jako první při-
šlo na řadu podium, které vykazovalo 
již velké opotřebení. Rekonstrukce se 
musela vzít z gruntu a postupně bylo 
vyměněno téměř vše. Práce probíhaly 
venku, ale také například pod podiem, 
kde byl kompletně vyměněn rozvod 
elektřiny. Vše je téměř hotové a příští 
rok se už dodělají jenom drobnosti. 

Závěrem bych chtěl moc poděkovat 
panu Janu Mrnuštíkovi (Liptál 251), 
bez kterého by tato rekonstrukce ne-
mohla být dokončena. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Rekonstrukce 
podia
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I v této oblasti nás čeká další velká 
investice. Už letos začneme z realizací 
tohoto projektu, díky kterému bude 
po celé obci vysazeno více jak 115 
nových stromů na 15 místech obce. 
Nejvíce stromů, přibližně 40 ks, bude 
vysazeno na Helštýně a bude se jednat 
o novou lipovou alej. Bude také vysa-
zeno velmi mnoho kytek a keřů. Celá 
tato akce bude ukončena v půlce příští-
ho roku a bude celkem proinvestováno 
1,7 mil. Kč.

Výsadbu nové aleje na Helštýně 
jsme zařadili do celorepublikové kam-
paně Stromy Svobody. Tato alej bu-
de totiž sázena k 100. výročí vzniku 
Československé republiky a dostane ná-
zev „Alej Tomáše Garrigue Masaryka“. 
Část této aleje vysadíme společně při 
veřejném sázení, které se uskuteční 
v neděli 28.10.2018 ve 14:00 hod. Sraz 
bude u zvoničky v obecním sadu.

Stromy Svobody. Tak jsou nazývány 
stromy, které byly vysazeny u vzniku 

Československé republiky. Tisíce tako-
výchto dřevin bylo vysazeno v letech 
1918 a 1919 a nejčastěji šlo o lípy. 
Další stromy, které oslavovaly význam 
svobody či demokracie, byly slavnost-
ně sázeny v letech 1928, 1945 a 1968. 
Do takovýchto výsadeb se zapojovali 
starostové, členové místních spolků, žáci 
místních škol apod. a často byla výsadba 
spojena také s doprovodnou akcí. V naší 
obci není doposud žádný oficiální Strom 
Svobody, proto to chceme změnit.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

Revitalizace veřejné zeleně

Svatba je dnem velké radosti a je to 
dnem radosti i pro mě, protože mám 
tu milou povinnost oddat dva mladé 
lidi. A ještě lepší je, když jsou to mí 
kamarádi. V sobotu 14. 7. 2018 jsem 
měl možnost stvrdit „ano“ Tomáši 
Mrlinovi a Lence Geržové. 

Místo jejich sňatku bylo na mysli-
vecké chatě v Liptále. Z celého srdce 
Vám přeji, aby Váš život byl bohatý 
především na vzájemnou lásku a po-
rozumění.

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

svatba 
u myslivecké 

chaty
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Revitalizace veřejného prostranství v obci Liptál – II. etapa
Projekt Revitalizace veřejného 

prostranství v obci Liptál – II. etapa 
byl zpracován jako podklad pro žá-
dost o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí. Jedná se o projekt, 
který řeší další nové výsadby stromů, 
keřů a travnatých ploch na více místech 
obce a okrajově také ošetření několika 
vzrostlých dřevin. Kde všude se nové 
výsadby objeví? 

Zámecká alej
- doplnění 38 nových lip do lokality 

tak, aby byla znovu obnovena jed-
nostranná alej od bytovek k novému 
ovocnému sadu

Zámecký park
- v parku před zámkem dojde k roz-

sáhlejší výsadbě keřů, včetně azalek, 
rododendronů, dále trvalek a několika 
stromů. Podrobněji se budeme výsadbě 
v této části obce věnovat až při samotné 
realizaci. 

Na Špici – autobusová točna
- doplnění keřů a jednoho menšího 

stromu do dvou ostrůvkovitých ploch, 
které jsou nyní bez zeleně

Hořansko
Hořansko, pod bývalým čalounictvím 
- výsadba keřů a dřevin do volné plo-

chy u chodníku a potoku Rokytenky
Hořansko u smíšeného zboží u Daňů 
- kompletní výsadba nových keřů 

podél chodníku

Okolí hřbitova
- podél historické zídky hřbitova bu-

de citlivě doplněna nová výsadba ke-
řů a dřevin. U parkoviště a chodníků 
v blízkosti hřbitova budou vysazeny no-
vé javory (javor červený), čímž vznikne 
nové stromořadí místo neprosperujících 
kulovitých jasanů

Okolí evangelického kostela
- na prostorné zahradě kolem kostela 

je navržena poměrně rozsáhlá nová vý-
sadba keřů, trvalek i dřevin

Škurňův dvůr
- zde dojde k doplnění drobného stro-

mořadí – sakur a hrana břehu toku bude 
doplněna keřovou výsadbou.  

Centrum obce
- v okolí obecního úřadu, prodejny 

Jednota a náměstíčka budou doplněny 

stávající keře, které byly poškozené 
stavební činností a také vysazeny no-
vé dřeviny. Dále zde budou ošetřeny 
vzrostlé břízy za budovou OÚ.

Dolansko 
– u základní školy praktické 

- v minulém roce musela být odká-
cena stará mohutná lípa, místo ní bude 
vysazen nový soliterní dub

Dolansko 
U Tataláků

- výsadba několika ovocných dřevin 
podél komunikace

Dolansko – u pily 
- v této části je navrženo odbor-

né ošetření většiny vzrostlých dřevin. 
U několika nevyhovujících jedinců je 
doporučeno kácení.  Lokalitu oživí no-
vá výsadba několika dřevin. 

Dolansko – u Tomanů 
- odborné ošetření vzrostlé dominant-

ní lípy u vodního toku a kácení lípy 
v nevhodných prostorových podmín-
kách. 

Dolansko – stromořadí u Rokytenky
-  starší jasanové stromořadí podél 

vodního toku Rokytenka bude s ohle-
dem na špatný zdravotní stav, defekty, 
různé poškození a sníženou vitalitu 
odkáceno. Nově zde bude vysazeno 
stromořadí 10 ks javorů babyk.

Amfiteátr
- nová výsadba u vstupu do kulturní-

ho dřevěného areálu

U fotbalového hřiště
- výsadba doplní dřeviny k nově upra-

venému parkovišti (dojde ke zmenšení 
zpevněné plochy), také dojde k zalo-
žení travnatých ploch namísto zpevně-
ných ploch

Celkem bude v obci odborně ošetřeno 
21 ks dřevin, vysazeno 1870 ks nových 
keřů, 206 ks trvalek a 127 ks dřevin, 
z toho 17 ks ovocných, zbytek okras-
ných. Výsadba v tzv. zámecké aleji 
bude realizována již letos na podzim, 
zbytek projektu v roce 2019. Několik 
druhů, které se v obci objeví představují 
doplňující obrázky (zdroj dat - wikipe-
dia.org)

Věra Jašková

Javor červený red sunset

Muchovník lamarkův

Borovice limba

Sazaník květnatý

Rododendron VJ
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Jistě Vám neušlo, že jsme se museli 
rozloučit se statným „Masarykovým“ 
smrkem ve středu obce. Jeho zdra-
votní stav nebyl již dobrý, smrk 
napadl kůrovec (jako mnoho jiných 
v naší krajině) a pomalu chřadnul, 
až muselo být, na základě odborného 
posudku, rozhodnuto o jeho poká-
cení, především už kvůli ohrožení 
zdraví a životů kolemjdoucích i po-
škození majetku - vzrostlý smrk stál 
v zástavbě a na veřejném prostran-
ství, vedle chodníků, kterými denně 
prochází množství lidí, školních dětí, 
kočárků …

Celá výjimečná a náročná akce 
proběhla 6. srpna 2018 za účasti pra-
covníků obce a odborného a zkuše-
ného zásahu Tomáše Mrliny. A sa-
mozřejmě také s účinnou pomocí 
plošiny i těžké techniky – jeřábu, 
který je zkonstruován až na břemena 
35 t. (Pozn. Jeřáb LIEBHERR 1030/2 
- dvounápravový mobilní  teleskopic-
ký jeřáb LTM 1030 na terénním pod-
vozku byl uveden na trh v roce 1997 
jako  první  jeřáb  na  světě  s  nosností 
35 t  a  inovační  technologií  datové 
sběrnice,  která  poskytuje  vysokou 
spolehlivost celého jeřábu.)

Jak mohlo i několik přihlížejících 
vidět, akce proběhla bez větších zá-
drhelů, i když musel být na několik 
minut zastaven i provoz na silnici 
směr Všemina.

Je nám všem líto, že jsme ztratili 
tak významný středobod, který nás 
„zdravil“ u vstupu do obce, při všech 
významných událostech a kolem kte-
rého jsme všichni chodili. Několik let 
byl i obecním vánočním stromem, než 
jsme byli nuceni kvůli jeho vzrůstu 
přestěhovat vánoční osvětlení kou-
sek vedle. Rádi bychom ale poprosili 
o další informace pamětníky, kteří by 
nám mohli cokoliv o životě tohoto 
stromu sdělit. 

Nu, co dělat, tak to v životě chodí, 
co doslouží je nahrazeno novým. Tak 
i tento smrk bude nahrazen daleko 
početnější výsadbou v obci, o které 
se dočtete na jiných místech tohoto 
zpravodaje, abychom i v budoucnu 
byli obklopeni zelení a příjemným 
životním prostředím.

Několik údajů pro kroniku: celý 
strom vážil 2 tuny (zvážil jeřáb). 
Výška (délka) 20 m. Hrubým odha-
dem měl mezi 80-90 lety.

Foto a text Jana Vráblíková
Více: fotoreportáž na 

www.liptal.cz - Fotogalerie

Smrk ve středu obce
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V Liptálském zpravodaji č. 4/2017 
jsme Vás informovali, že zastupitel-
stvo obce schválilo na svém zasedání 
18.10.2017 nový Řád veřejného pohře-
biště, který odpovídá současným zá-
konným předpisům. Také v čísle 1/2018  
byl našemu hřbitovu a jeho údržbě 
věnován článek. 

V současné době jsme zaznamena-
li další události, nepříjemné pro nás 
všechny. Došlo například k opakova-
nému odcizení kamenných součástí 
pomníků. Dále byla zcela zničena vo-
dovodní baterie na WC. Na základě 
všech těchto i dalších událostí Obec 
Liptál vážně zvažuje zřízení kamerové-
ho bezpečnostního systému pro hřbitov 
a bezprostřední okolí. 

Obracíte se na nás také s připomín-
kami k funkčnosti vstupní brány. Obec 
zadala opravu a údržbu této zdobné 
brány. Bohužel, naše představy nebyly 
úplně naplněny a v současné době jed-
náme s dodávací firmou, aby vše uvedla 
na správnou míru. Věříme, že vše bude 
již brzy v pořádku.

Dalším skupinu dotazů činí instalo-
vaná značka „zákaz vjezdu“ po mostě 
ke hřbitovu. K tomuto kroku Obec při-
stoupila nejen z estetických, ale hlav-
ně z technických důvodů. Pravidelně 
se stávalo, že pracovníci obce, kteří 
na hřbitově a okolí sečou, spravují kvě-
tinovou výsadbu, vodovod, manipulují 
s kontejnery či provádějí jiné nejrůzněj-
ší práce, se nemohli kvůli parkujícím 
vozidlům dostat do žádoucích prostor. 
Tyto dokonce parkovaly i na travnaté 
ploše, prostě na každém možném i ne-

možném kousku, bez ohledu na úpravy. 
Na zamezení přístupu si pravidelně 
stěžovaly i firmy, provádějící odvoz 
odpadů – nádob ze hřbitova. Způsobuje 
to problémy i firmám, provádějícím 
kamenické práce. A stávalo se to nejen 
v dopoledním čase. 

Upozorňujeme Vás tedy, že všem ná-
vštěvníkům hřbitova slouží k odstavo-
vání vozidel vybudované parkoviště 
v bezprostředním okolí a klademe důraz 
na dodržování pokynu umístěné znač-
ky. Výjimku tvoří, pokud je návštěvník 
hřbitova imobilní a docházku z neda-
lekého parkoviště by zvládal jen stěží. 
Zde je možné, aby doprovod na dobu 
nezbytně nutnou předjel až k bráně. 

Dále upozorňujeme, že veškeré ka-
menické práce na hřbitově je nutné 
hlásit správci hřbitova, kterým je 
Obec Liptál. Týká se to kamenických 
firem i soukromých osob. Poté lze do-
hodnout vstup a vjezd na hřbitov. Vše je 
hlavně kvůli přehledu kdo a za jakým 
účelem se na hřbitově pohybuje a tím 

i větší bezpečnosti majetku Vašeho 
i obce. Zároveň si dovolujeme požádat, 
pokud zaznamenáte na hřbitově jaké-
koliv nedostatky či poruchy, ale také 
jakoukoliv podezřelou činnost, rovněž 
informujte Obecní úřad v Liptále. Tel. 
571 438 074, email obec@liptal.cz ne-
bo obec.urad@liptal.cz.

O umisťování kahanů a výzdoby 
v prostorách u kolumbárií jsme již také 
psali ve výše zmíněném zpravodaji. 
Připomínáme tedy, že nájemci skříněk 
v kolumbáriu mají pronajatu schránku. 
Nikoliv veřejná přilehlá prostranství 
a chodníky, kde může mít umístění 
jakýchkoliv předmětů především zdra-
ví ohrožující následky. Pokud si tedy 
majitelé umístěnou výzdobu sami neod-
straní, provedou toto pracovníci obec-
ního úřadu bez náhrady škody.

Rovněž je odstraňována nedovolená 
reklama na bráně a jiných místech. 
K tomu je určena přístupná vývěska 
na budově márnice.

Jana Vráblíková vč. foto

Hřbitov v Liptále
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Rok se s rokem sešel a Obec Liptál 
uspořádala dne 11. srpna v přírod-
ním kulturním areálu již po čtvrté 
Liptálský gulášfest. I v letošním roč-
níku porovnalo své síly 9 gulášníků 
a to Laďa Gerža z Geržiček, Ladislav 
Kováč, Honza Matonoha, Alan Šerý, 
Laďa Škrabánek, Mira Malčík, Lojza 
Kovařčík a dvě dámy, Lucka Srněnská 
a Karolína Papšíková.  Jak už bývá 
tradicí, o hudební a taneční zábavu se 
postarala dechová hudba Liptalanka 
a ve večerních hodinách hudební sku-
pina 1+1. Pro děti byla připravena zá-
bava v podobě skákacího hradu, jízdě 
na ponících, jízdě na voze s koňským 
spřežením, malování na obličej a dět-
ské tetování.

I když ráno panovalo převážně deš-
tivě počasí, tak všichni gulášníci při-
stoupili k přípravě velice zodpovědně, 
s dobrou a přátelskou náladou, která 
byla podporována dobrou slivovičkou 
a pivem. Naštěstí už po 12 hodině 
se začínalo počasí umoudřovat a při 
oficiálním zahájení v 15:00 hodin bylo 
počasí už ideální. Vzhledem historicky 

největší účasti hostů se dna kotlů obje-
vovaly už před sedmnáctou hodinou. 
Ten, kdo nebyl dostatečně nasycen, 
měl možnost doplnit svůj žaludek pár-
kem v rohlíku a dalšími pochutinami. 
A jak už to bývá, ke guláši nemohlo 
chybět ani pivo.  Pravidla soutěže 
a hlasování se ponechalo stejné jako 
v předešlých ročnících. Každý účast-
ník měl během ochutnávky možnost 
dát svůj hlas svému favoritovi lo-
sem, který obdržel u vstupu. Vyhlášení 
o nejlepší guláš proběhlo v 19:00 ho-
din. Na třetím místě se nakonec umís-
tila Karolína Papšíková, druhou příčku 
obsadila Lucka Srněnská a vítězství 
z prvního ročníku obhájil Ladislav 
Kováč. Za sebe musím říci, že vítězem 

byli všichni gulášníci, protože všechny 
guláše byly výborné, což  se odrazilo 
i při hlasování,  jelikož rozdíly mezi 
hlasy byly velice malé. Vyhlášením ce-

lá akce samozřejmě neskončila a díky 
příjemnému počasí pokračovala volná 
zábava za doprovodu hudební skupiny 
1+1 až do pozdních nočních hodin.

Jsem velice rád, že účast hostů na le-
tošním ročníku byla zase hojná a jak 
jsem již uvedl, v podstatě historicky 
největší. Věřím, že účel celé akce, se 
sejít u dobrého jídla, pití a zábavy, se 
dle mého názoru, naplnil.  Tímto bych 
chtěl ještě jednou poděkovat všem gu-
láštníkům a jejich pomocníkům za je-
jich účast, fantastické výkony a hlavně 

IV. Liptálský gulášfest 2018
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ochotu se spolupodílet na akci která je 
určena nám všem a našim spoluobča-
nům, bez kterých by to opravdu nešlo. 
Mé poděkování patří i všem pracov-
níkům obecního úřadu, dechové hud-
bě Liptalanka, hudební skupině 1+1 
a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
organizačně na této akci podíleli.

V závěru bych Vás tímto chtěl 
ještě všechny pozvat na následující 
ročník v pořadí 

V. Liptálského gulášfestu, který se 
plánuje na některou sobotu měsíce 
srpna 2019. 

Ing. Ondřej Vaculík
místostarosta obce Liptál 

Foto Josef Londa
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Srdečně zveme všechny 
liptálské seniory k tradičnímu

přátelskému posezení,
 které se uskuteční 

v Kulturním zařízení 
obce Liptál v sobotu

8. prosince 2018 od 14:30 hodin.

V programu Vás krátce pozdraví sta-
rosta, připravena jsou i malá vystoupení 
s překvapením, hudba k tanci i posle-
chu a možná přijde i Mikuláš.

Občerstvení zajištěno.
Přijďte společně pobesedovat v před-

vánoční atmosféře.
Těší se na Vás Komise pro občan-

ské záležitosti při Zastupitelstvu obce 
Liptál a obecní úřad.

Pokud budete žádat odvoz, sdělte to 
členům komise nebo na obecní úřad, 

tel. 571 438 074.
Foto 2017 Jana Vráblíková ml.

V neděli 19. srpna 2018 odpoledne 
se začaly k obecnímu úřadu přibližovat 
nejrůznější dětská nosítka a kočárky. 
Nastrojení rodiče i jejich miminka při-
cházela na tradiční vítání občánků. 

Všechny zúčastněné slavnostně při-
vítal v zasedací místnosti tentokráte 
místostarosta obce Ing. Ondřej Vaculík 
a předsedkyně Komise pro občanské zá-
ležitosti při ZO Liptál Darina Geržová. 
Milým vystoupením své následníky za-
ujaly děti z Malůšat FS Lipta. Při pod-
pisu do pamětní knihy převzali rodiče 

Pozvání na posezení se seniory

Vítání občánků
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peněžní i věcné dárky a na památku se vyfotili. CD s foto-
grafiemi bude zúčastněným předáno později.

Našim novým spoluobčánkům i jejich rodičům přejeme hod-
ně zdraví a osobních úspěchů v celém jejich dalším životě.

A koho jsme přivítali?
Čejka Filip, Hořansko
Mikulcová Barbora, Kopřivné
Zajíček Patrik, Kopřivné
Vaculíková Adéla, Hořansko
Daňová Edita, Na Špici
Schicho Marek, Na Špici
Martinů Jakub, Pod Hranicí
Jenčík Michal, Střed.                 (jv) Foto: Josef Londa

Další vítání občánků připravujeme 
na neděli 21. října 2018 ve 14:30 hodin. 
Uskuteční se ve velké zasedací místnosti 

Obecního úřadu v Liptále.
Prosíme všechny rodiče nově narozených dětí, 

pokud tak ještě neučinili, aby je nám přišli s rodným listem přihlásit. 

Prozatím evidujeme tyto narozené občánky, 
kteří se dosud vítání nezúčastnili:

Migdalová Natálie, Nikolén Matěj, Dajčar Filip, Vráblíková Gábina, Hořanský Lukáš, 

Surovčáková Monika, Špička Dominik, Matoška Adam, Bořutová Klára, Ondruchová Kateřina.

Jana Vráblíková
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ČEZ Distribuce, a.s. informuje

Čtyři mladé lípy u fotbalového hřiště 
v Liptále se staly terčem neznámého 
vandala. Policie žádá o pomoc při 
jeho dopadení.

K události došlo v noci na neděli 
12. srpna. „Neznámý pachatel poni-
čil čtyři stromy nasazené před šesti 
lety tak, že je přelomil v půlce kme-
ne. Škoda činí dvacet osm tisíc ko-
run,“ sdělil policejní mluvčí Vladislav 
Malcharczik. Jeho kolegové případ vy-

šetřují jako trestný čin poškození cizí 
věci. „K dopadení pachatele by jistě 
pomohla i případná svědectví občanů. 
Žádáme tímto svědky událostí, ať po-
dají informace na nejbližší policejní 
služebně nebo prostřednictvím linky 
158,“ vzkázal po Jalovci Malcharczik.

Jalovec 21.8.2018

Obecní  úřad  v  Liptále  se  připojuje 
k žádosti o pomoc dopadení „člověka“, 
který zřejmě nemá úctu k ničemu a svo-
je mindráky si vylévá na vše, co cestou 

potká  a  nemůže  se  nijak  bránit. K  za-
myšlení  je  i  to,  jakou  tento „výtečník“ 
dostal  výchovu  a  jak  bude  dále  sám 
vychovávat  své  děti.  Je  nám  to  navíc 
velmi líto při uvědomění si, že s takovou 
se  v  horkých  letních  dnech  při  akcích 
v  pěkně  upraveném  prostředí  fotbalo-
vého areálu hned tak stínu nedočkáme. 
Nemluvě o pocitu marnosti cokoliv pro 
nás a naše životní prostředí dělat. Kdo 
by jste mohli pomoci a podat jakouko-
liv informaci, volejte tel. 571 438 074. 
Děkujeme.       (jv)

Dovolujeme si Vás, ve smyslu ust. § 
25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 
Sb., energetický zákon, a zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, v platném znění, upozornit jako 
vlastníky a uživatele pozemků na po-
vinnost odstranění a okleštění stromoví 
a jiných porostů ohrožujících bezpečné 
a spolehlivé provozování distribuční 
soustavy elektrických rozvodných za-
řízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., 
v termínu

do 15. listopadu 2018.

V poslední době se stále častěji setká-
váme s případy, kdy se někteří jedinci 
vydávají za naše zaměstnance a lsti-
vým způsobem naše klienty obelhávají 
s cílem získat vlastní prospěch. Rádi 
bychom Vás požádali o pomoc při in-
formování obyvatel Vašich municipalit 

s naším postupem a ochránili tak Vaše 
obyvatele před praktikami těchto lidí. 

Jako distributor elektrické energie ne-
vybíráme žádnou hotovost, nepotřebu-
jeme od klientů na místě předpokládat 
žádné doklady. Do objektu či na ne-
movitosti vstupují naši zaměstnanci jen 

V Liptále řádil vandal

Upozornění ČEZ Distribuce, a.s.
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

pro vlastníky a uživatele dotčených pozemků
Při práci dodržujte bezpečné vzdá-

lenosti od vodičů pod napětím uvede-
né v ČSN EN 50110-1 a na interneto-
vých stránkách www.cezdistribuce.cz.  
Zásah, při kterém by mohla být ohrože-
na bezpečnost osob a funkčnost vedení, 
můžete provést pouze se souhlasem 
společnosti ČEZ Distribuční služby, 
s.r.o., kontaktujte linku 800 850 860.

Pokud ve shora uvedené lhůtě nepro-
vedete zásah, je společnost ČEZ opráv-
něna ke vstupu na dotčené pozemky 
a provede zásah s tím, že vzniklý klest 

a zbytky po těžbě budou zklikvidová-
ny a vytěžená dřevní hmota uložena 
na okraji ochranného pásma.

Upozornění: v ochranném pásmu 
nadzemního vedení je zakázáno ne-
chávat růst porosty nad výšku 3 m. Při 
neplnění povinností vlastníka může být 
uplatněna sankce. Při vzniku škody mo-
hou být uplatněny náklady související 
s likvidací vzniklé škody. V zákonem 
vymezeném případě si musí vlastníci 
před kácením dřevin vyžádat povolení 
(zák. č. 114/1992 Sb.).

ČEZ Distribuce, a.s., 07.09.2018
Celé  znění  včetně  vzdálenostních 

předpisů  je  zveřejněno  na  www.liptal.
cz, úřední desce obce nebo je k dispozi-
ci na obecním úřadě.

k účelům definovaným v energetickém 
zákoně např. z důvodu oprav a revize 
našeho zařízení, odečtu elektroměrů 
apod. Naši zaměstnanci u sebe vždy 
mají služební průkaz s fotografií a jeho 
identitu lze ověřit na bezplatné poru-
chové lince 800 850 860.

červen 2018
Mgr. Ondřej Horák, Ostrava
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Desatero pomoci
Proti neseriózním metodám některých podomních obchodníků s energiemi 

U vašich dveří zazvonil podomní 
obchodník s výhodnou nabídkou na do-
dávku energií. Tvrdí, že firma, od kte-
ré jste doteď odebírali energie, končí 
a dodávku převádí na jinou společnost. 
Spěchá a pobízí vás k rychlému roz-
hodnutí, protože dnes už je u vás v obci 
naposled. I když vám to je nepříjemné, 
nakonec si plácnete a smlouvu pode-
píšete. Teprve později s lítostí zjistíte, 
že jste si nechali vnutit nabídku, kte-
rou nechcete. Nejspíš jste totiž narazili 
na obchodního zástupce, jehož hlavním 
cílem bylo přesvědčit vás k podpisu 
smlouvy a vydělat na vás.

Neseriózní metody 
některých podomních obchodníků 

s energiemi 
q Používají zavádějící informace, 

aby vzbudili zájem a důvěru spotřebite-
lů. Například se neoprávněně vydávají 
za pracovníka, který kontroluje nebo 
odečítá elektroměry. 

q Vydávají se za pracovníka stáva-
jícího dodavatele energie, který má se 
spotřebitelem dohodnout změnu dosa-
vadních cenových tarifů. 

q Mylně informují spotřebitele, že 
jeho dosavadní dodavatel energií ukon-
čuje činnost, a proto musí uzavřít novou 
smlouvu s jinou firmou. 

q Přesvědčují spotřebitele k okamži-
tému podpisu smlouvy. Argumentují ča-
sově omezenou nabídkou a nenechávají 
spotřebiteli dostatečný čas na rozhodnutí. 

q Neposkytují spotřebiteli úplnou 
informaci o své nabídce. Spotřebitel na-
příklad až po podpisu zjistí, že za před-
časné ukončení smlouvy musí zaplatit 
deaktivační poplatek. 

q Nabízejí paušální slevu, aniž by 
vycházeli ze skutečné spotřeby domác-
nosti a jejího cenového tarifu. 

q Neinformují o tom, že nabízená 
sleva je časově omezená a nekryje se 
s celým obdobím, po které se spotřebi-
tel podpisem smlouvy zavazuje odebí-
rat elektřinu. 

q Nesdělují informace o ceně zá-
kaznického servisu nového dodavatele. 
Spotřebitel tak může platit i poplatky 
za služby, které měl doposud zdarma. 

q Zaměřují se na starší spoluobčany. 
Nabízejí jim klamavou slevu na dodáv-
ku energií určenou pouze pro seniory, 
která však ve skutečnosti neexistuje. 

q Ve výjimečných případech se může 
spotřebitel setkat s agresivními obchod-

ními praktikami, kdy mu obchodník 
vyhrožuje a nutí jej k podpisu nové 
smlouvy

Přečtěte si deset rad, jak poznat 
neseriózní metody podomních ob-
chodníků a bránit se jim. Možná si 
tím ušetříte spoustu starostí.

1. Důvěřuj, ale prověřuj!
Podomní prodejci praktikují stále dů-

myslnější metody, jak se dostat zákaz-
níkům pod kůži. Používají řadu lživých  
argumentů, vydávají se za stávající do-
davatele či pracovníky distribučních 
společností nebo úřadů.

TIP: V případě společnosti ČEZ není 
realizována žádná forma podomního 
prodeje již od roku 2017. A to prostřed-
nictvím svých ani jakýchkoliv exter-
ních obchodních zástupců. Nenechte se 
oklamat.

2. Můj dům, můj hrad!
Cílem podomního prodejce je dostat 

se přes váš práh. Znají desítky triků 
a záminek, dokáží si s vámi hezky po-
vídat, být zábavní atd. Jakmile ho však 
pustíte dovnitř, může se milé povídání 
rychle změnit v silný nátlak na pode-
psání smlouvy.

TIP: Je nutné mít stále na paměti, 
že je to pouze iluze a jedná velká lež 
za účelem vydělat. Nedejte podomním 
prodejcům šanci a nezvěte je dál. Ani 
na WC.

3. Spěchej pomalu!
Součástí taktiky podomních prodejců 

bývá spěch a tlak na rychlé rozhodnutí 
a váš podpis. Dokáží pohotově reagovat 
a vzbudit dojem, že můžete promarnit 
neopakovatelnou příležitost, jak získat 
slevu.

TIP: Pokud máte o nabídku zájem, 
neunáhlujte se s podpisem. Požádejte 
o návrh smlouvy, všeobecné obchod-
ní podmínky, platný ceník a telefonní 
kontakt. Chtějte si nabídku prostudovat 
v klidu, poradit se s blízkou osobou.

4. Stačí podat prst…
V domě se objeví informace o prová-

dění kontroly nebo odečtu elektroměrů 
v neobvyklém termínu. Nebo vás osloví 
člověk, který se zajímá o číslo vašeho 
elektroměru, smlouvu s dodavatelem 
energií či faktury. Jedná se o způsoby, 
jak se podomní prodejci snaží vymámit 

informace do smlouvy s novým doda-
vatelem.

TIP: Společnost ČEZ nerealizu-
je žádnou formu podom-ního prodeje 
od konce roku 2017. A to prostřednic-
tvím svých ani jakýchkoliv externích 
obchodních zástupců. Pokud bude kdo-
koliv, kdo zazvoní u vašich dveří, tvrdit 
opak, lže. Pokud si někdo jakýmkoli 
způsobem vynu¬cuje osobní a platební 
údaje jménem společnosti ČEZ, do-
poručujeme obrátit se na bezplatnou 
zákaznickou linku 800 810 820 nebo 
zákaznické centrum.

5. Dobré účty dělají dobré přátele!
Energetické společnosti mají ve své 

nabídce podle velikosti odběru různá 
cenová pásma, tzv. tarify. Podomní ob-
chodníci často nabízejí slevy bez toho, 
aniž by znali reálnou spotřebu a odbě-
rový tarif. Skutečná cena se tak od ústní 
nabídky může výrazně lišit.

TIP: Neukazujte nikomu, kdo vám 
zvoní u dveří, své faktury za energie. 
Poskytnete mu tak své osobní údaje 
i informace o odběrném místě, které lze 
velice jednoduše zneužít. Chraňte svá 
data a bezpečí!

6. První dojem může klamat!
Nabízená cena může být lákavá, ne-

musí však zahrnovat všechny poplatky, 
které s přechodem k novému dodavateli 
souvisí. Pozor na aktivační a deaktivač-
ní poplatky.

TIP: Zkontrolujte, zda je avizovaná 
cena garantována po celou dobu tr-
vání smlouvy, a informujte se na výši 
aktivačních a deaktivačních poplatků. 
Požadujte vždy ceny s DPH.

7. Co je psáno, to je dáno!
Obchodní zástupce umí skvěle argu-

mentovat, ale také skvěle manipulovat. 
Platí však to, co je uvedené ve smlou-
vě. 

TIP: Nic unáhleně nepodepisujte, 
ani když na vás bude obchodník tlačit. 
Žádná seriózní nabídka není prezento-
vána tímto způsobem. Pokud vás nabíd-
ka zajímá, vezměte si čas a vše si klidu 
prostudujte, ověřte si informace na we-
bových stránkách nebo zákaznickém 
centru dodavatele, případně se poraďte 
se svými blízkými. 

8. Když to nejde po dobrém…
V některých případech se můžete se-

tkat i s nátlakem, který zákon o ochra-
ně spotřebitele označuje jako agresivní 
obchodní praktiky. Obchodník může 
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například nutit k podpisu nové smlouvy 
z důvodu neexistujícího dluhu za do-
dávku energií.

TIP: Takové chování je v rozporu se 
zákonem. Vyzvěte podomního prodej-
ce, aby odešel. Pokud odmítne, zavolej-
te pomoc nebo přímo policii.

9. Cena není všechno!
Kvalitní služby nepoznáte jen podle 

zdánlivě výhodné ceny. Ta může být 
lákavá, ale není vším.

TIP: Informujte se vždy z oficiálních 
zdrojů o kvalitě a dostupnosti zákaznic-
kých služeb. Ověřte si, kdy je v provo-
zu zákaznická linka, jak dlouho budete 
čekat na spojení s operátorem nebo jak 
daleko je nejbližší zákaznické centrum. 

10. Dobrá rada nad zlato!
Neseriózní podomní prodejci se často 

zaměřují na starší spoluobčany, kteří 
nemají takové možnosti, jak si ověřit 
výhodnost nabídky.

TIP: Informujte seniory ve svém 
okolí, kteří by se mohli stát terčem 
neseriózního nátlaku o nebezpečí po-
domního prodeje, a vysvětlete jim, jaké 
metody mohou tito prodejci používat. 
Poraďte, jak se v takové zachovat. Dejte 
jim přečíst tyto rady. 

 Bezplatná Zákaznická linka 
Skupiny ČEZ 800 810 820 

www.cez.cz/nedejtese

Dalším krokem ke zlepšení obsluhy klientů ČEZ 
Distribuce je oznamování plánovaných odstávek na e-
mail, nebo poruch formou SMS na klientem zadané te-
lefonní číslo. Jediné co pro to klienti musí udělat, je se 
zaregistrovat. 

Tato služba je zcela zdarma a je určena všem, kteří ode-
bírají elektřinu na distribučním území společnosti ČEZ 
Distribuce.

„Dosud  jsme  odstávky  oznamovali  dle  energetického 
zákona  patnáct  dní  předem  způsobem  v  místě  obvyklým, 
tedy  například  vylepováním  plakátů  či  na  našich  webo-
vých stránkách. Věřím, že nový způsob nejen zkvalitní naše 
služby, ale také usnadní život všem našim klientům,“ říká 
Radim Černý, člen představenstva ČEZ Distribuce.

Pro každé odběrné místo zvlášť lze sjednat jednu e-mai-
lovou adresu pro oznamování plánované odstávky nebo 
jejího zrušení (storna) a jedno telefonní číslo pro ozna-
mování předpokládané doby obnovení dodávky elektřiny 
po zjištěné poruše.

Možnosti sjednání služby jsou dvě, a to prostřednic-
tvím registrovaného přístupu v Distribučním portále 
nebo prostřednictvím veřejné webové samoobslužné 
aplikace na www.cezdistribuce.cz/sluzba.  Zde je nutné 
znát své zákaznické číslo (pro ověření je možnost zdar-
ma zavolat na klientskou linku 800 850 860 nebo zaslat 
e-mail na info@cezdistribuce.cz). 

Klienti z řad domácností vyplní datum narození, 
podnikatelé IČO a dále pak číslo elektroměru nebo čís-
lo odběrného místa nebo EAN. Povinné je uvést e-mail, 
na který přijde potvrzení o nastavení služby.

V případě poruch způsobených klimatickými jevy (zvý-
šená poruchovost či kalamitní situace) nejsou z důvodu 
neustálého vývoje situace a možného přetížení sítě operá-
torů SMS distributorem zasílány. Informace o poruchách 
jsou průběžně zveřejňované na internetových stránkách 
www.cezdistribuce.cz a komunikovány prostřednictvím 
dalších komunikačních kanálů.

Září 2018
Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ

ČEZ Distribuce spouští oznamování odstávek 
elektřiny a poruch e-mailem a SMS
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Informace pro včelaře

Připravte se na případné výpadky elektřiny:

KONKURZ NA NOVÉHO ZAMĚSTNANCE 
OBCE LIPTÁL

Obec Liptál prodlužuje možnost přihlásit se do konkurzního řízení 
na nového zaměstnance Obce Liptál.

Hledáme zaměstnance (muže) na hlavní pracovní poměr na pozici dělník. 
Pracovní náplň bude především spočívat v práci se dřevní hmotou, 

ale také v opravách a údržbě obecních budov a zařízení, 
v údržbě veřejného prostranství a ve správcovství majetku obce.

V případě zájmu Vám budou bližší informace podány na obecním úřadě. 
Jedním ze základních požadavků je řidičský průkaz skupiny B a T. 

Zájemci si mohou podat žádost nejpozději do 30.6.2019 
na Obecní úřad Liptál s přiloženým životopisem.

Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro 
Zlínský kraj podle veterinárního zákona vydala v uplynulém 
období tato mimořádná veterinární opatření  - k zajištění 
ochrany zdravých chovů včel před nebezpečnou nákazou – 
morem včelího plodu. 

Tato nařízení jsou závazná pro všechny chovatele včel 
s chovy včel umístěných na vyjmenovaných  katastrálních 
územích a ochranných pásmech, a to bez ohledu, zda jsou 
organizovaní v Českém svazu včelařů nebo v jiné organizaci 
nebo neorganizovaní. 

Údaje o nezaměstnanosti v Liptále k 31.8.2018
Evidovaní uchazeči: 37 (35 – únor 2018).

Podíl nezaměstnanosti: 3,1 % (2,9 %  - únor 2018).
Podíl nezaměstnanosti v okrese Vsetín:

- nejvíce Prostřední Bečva – 57 evidovaných uchazečů, 4,36 %,
- nejméně Prlov - 4 evidovaní uchazeči, 0,84 %.

(Zdroj: Úřad práce)

Jelikož  není  možné  zveřejňovat  ve  zpravodaji  celá  zně-
ní  uvedených  Nařízení,  přinášíme  chovatelům  včel  tento 
přehled.  Nařízení  jsou  průběžně  zveřejňována  na  úřední 
desce  obce  a  úplný  text  naleznete  na    elektronické  úřední 
desce www.liptal.cz, na webu Krajské veterinární správy pro 
Zlínský kraj  www.svscr.cz. Jsou dispozici na obecním úřadě, 
nebo Vám je můžeme na požádání zaslat emailem.

Je to toto nařízení:
- č. j. SVS/2018/081571-Z ze dne 4.7.2018 – ukončení 

mimořádných veterinárních opatření nařízených k zamezení 
šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v území 
Zlínského kraje. (OÚ-262/2018.) 

Zpracovala Jana Vráblíková

1. Sledujte www.cezdistribuce.cz.

2. Dobijte svůj mobilní telefon a popř. powerbanku.

3. Připravte si přenosné svítilny a náhradní baterie, popř. 
svíčky.

4. Pokud vlastníte mobilní náhradní napájecí zdroj, zkontro-
lujte jeho stav.

5. Dotankujte pohonné hmoty (zdroj, auto apod.).

6. V případě vícedenního výpadku elektřiny budete pravdě-
podobně muset řešit zdroj pitné vody (balená pitná voda, 
připojení napájecího zdroje k čerpadlu z vrtu), zdroj tepla 
(dřevo do krbových kamen, spacáky), na vaření campin-
gový vařič či venkovní gril. Nezapomeňte na dostatečnou 
zásobu pravidelně užívaných léků.

7. Jako zdroj informací lze využít přenosné rádio na baterie.

Více www.cezdistribuce.cz
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Lesy ČR, s. p., zajišťují na základě 
zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve-
dení evidence vodních nádrží, ke kte-
rým má právo hospodařit. Zpracovávají 
a do informačního systému veřejné 
správy ukládají údaje o vodních nádr-
žích s účelem zajistit sjednocení názvů 
v evidenci v databázi GEONAMES.

Na základě tohoto byl podán návrh - 
a Obcí Liptál – odsouhlasen:

- název vodní nádrže vedené dle cen-
trální evidence vodních děl LČR s.p. 
a název dle GEONAMES (ČUZK) zní: 
Obora. Název vodního toku: Oborský 
potok.

Více podrobností pro zájemce k dis-
pozici na OÚ Liptál.

Červen 2018, Lesy ČR

Všem městům a obcím 
Zlínského kraje:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, pří-
spěvková organizace se sídlem ve Zlíně, 
K majáku 5001, oprávněné k hospodaře-
ní se svěřeným majetkem silnic II. a III. 
třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, se 
touto cestou na Vás obrací s žádostí 
o pomoc v následující záležitosti.

Zlínský kraj je ze zákona vlastníkem 
silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se 
z důvodu v minulosti neprovedeného 
majetkoprávního vypořádání dosud na-
cházejí i na pozemcích v soukromém 
vlastnictví.

V posledních letech se mimo jiné 
i ve Zlínském kraji vyskytlo několik 
osob, které vlastním jménem, nebo i pod 
hlavičkou obchodních společností, oslo-
vují vlastníky pozemků pod silnicemi 
a nabízejí jim jejich spekulativní odkou-
pení, a to zpravidla za cenu mnohem 
nižší, než za kterou vykupuje pozemky 
Zlínský kraj. Tyto subjekty následně 
nabízí pozemky k případnému odprodeji 
nebo pronájmu Zlínskému kraji.

Na základě této informace si Vás 
dovolujeme požádat, abyste o této sku-
tečnosti, vhodnou formou a způsobem 
v místě obvyklým, informovali obča-

ny ve Vašich obcích. Doporučujeme 
vlastníkům pozemků obrátit se s nabíd-
kou prodeje přednostně na Ředitelství 
silnic Zlínského kraje, p.o., případně 
i na Zlínský kraj.

Současně si Vás dovolujeme upo-
zornit, že uvedená praxe může být ob-
dobně aplikována ze strany spekulantů 
i na pozemky pod místními komunika-
cemi.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

srpen 2018
Ing. Bronislav Malý, ředitel

Ředitelství silnic Zlínského kraje

Obora a Oborský potok

Spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi
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svoz odpadu v obci Liptál v roce - 2018
NETŘÍDĚNÝ (zbytkový) ODPAD – POPELNICE - 

PYTLE černá barva (paseky)

V OBCI – odvoz 1 × za 14 dní - LICHÝ TÝDEN – 
ČTVRTEK ráno

* 11.10. * 25.10. * 8.11. * 22.11. * 6.12. * 20.12.2018

PAPÍR – modré pytle a modré kontejnery
* 22.10. * 19.11. * 17.12.2018

PLASTY – žluté pytle a žluté kontejnery
* 8.10. * 5.11. * 3.12. * 29.12.2018 

NÁPOJOVÉ KARTONY - Tetra Pack - oranžové pytle 
nebo popelnice s oranžovou nálepkou

Oranžové pytle jsou odváženy zároveň se svozem plastů.

SKLO - zelené kontejnery „zvon“
Vývoz kontejnerů podle potřeby.

BIOODPAD – hnědé kontejnery
* 4.10. * 18.10. * 1.11. * 15.11. * 30.11.2018

ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIE, TONERY 
- nádoby umístěny na OÚ Liptál
Vývoz kontejnerů podle potřeby.

BYTOVÝ TEXTIL, ODĚVY, OBUV, HRAČKY 
– bílý kontejner

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
- sběrná nádoba EKOLAMP

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKY 
– zelené nádoby označené nálepkou

Vývoz kontejnerů podle potřeby.

Děkujeme, že třídíte odpad. Má to smysl.

Prosíme občany, aby do kontejnerů i barevných pytlů 
ukládali pouze odpad, pro který jsou určeny.

Pokud máte jakékoliv další dotazy ohledně třídění od-
padů v Liptále, obraťte se na pracovníky obecního úřadu, 
kteří Vám rádi pomohou.

V minulém čísle zpravodaje v člán-
ku „Sběrný dvůr bude uzavřen“ byly 
zmíněny důvody pro úpravu provozní 
doby našeho sběrného dvora. Na zákla-
dě zvážení všech okolností byla zvolena 
následující otevírací doba: 

Otevírací doba
pondělí zavřeno
úterý 16:00 – 18:00
středa zavřeno
čtvrtek 16:00 – 18:00
pátek zavřeno
sobota 09:00 – 11:00
neděle zavřeno

Několik pravidel:
- pouze pro občany obce Liptál na zá-

kladě předložení občanského průkazu 
- občan Liptálu odevzdává zdarma
- mimo uvedenou dobu nebude možné 

odpady odevzdat
- zákaz ukládání odpadů v okolí sběr-

ného dvora
- odpad ponechaný za branou bude 

vrácen majiteli
- obsluha je oprávněna přivezený od-

pad odmítnout

- snímáno kamerovým systémem
- sběrný dvůr není určen pro: 
o stavební odpad, okna
o odpad z podnikatelských činností
o velkoobjemový odpad. Na ten vyu-

žívají občané řízený svoz 2 x ročně 
– jaro a podzim.
Pro tyto odpady lze využít nejbližší 

Technické služby Vsetín.

Děkujeme za pochopení a věříme, 
že i přes tato opatření, která se mohou 
zdát omezující, jsou pro dobro nás 
všech (např. výše poplatků). A už ne-
bude docházet ani k takovým černým 
skládkám, jakou jsme objevili nedávno 
v Lůžku, kdy zde odpad odložili nejme-
novaní občané sousední obce – viz foto 
T. Mrlina.    (jv)

Provoz sběrného dvora v Liptále
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Z Obecní knihovny Liptál
Ohlasy našich malých čtenářů 
– 3. třída, školní rok 2017/2018

Milá paní knihovnice,
jsme rádi, že jste hodná. Objednáváte 

knížky do knihovny, které chceme. 
Mám rád knížky, které jsou napínavé 
a dobrodružné, třeba Harry Potter nebo 
od Julese Verna. A byl bych rád, kdyby 
jste objednala od něho nějaké knížky 
do knihovny.     Nashledanou Filip

Milá paní knihovnice!
Jste milá a usměvavá. Líbila se mi 

knížka Deník mimoňky. Líbí se mi vaše 
knížky. Mohla by jste objednat Deník 
mimoňky 10? Objednala by jste ještě 
Violetu 3? Těším se zase do knihovny, 
jak zase přijdu.             Vaše Sabinka

Milá paní knihovnice!
Moc se mi líbí vaše knížky. A zaujala 

mě knížka, kterou čtu. A chci si půjčit 
další díl. A příští rok k vám budu cho-
dit zase. A baví mě knížky o záhadách 
a chtěl bych si nějaký díl půjčit. Teď 
čtu o knížce, která mě moc baví. A už 
jsem přečetl 23 knížek, které mě ba-
vily. A budu je číst do té doby, než mě 
přestanou bavit. A kdyby mě přestaly 
bavit, začnu číst jinačí knížky. A mám 
vás a vaše knížky moc moc rád.

Váš Ondra

Milá paní knihovnice!
Moc se mi u vás v knihovně líbí. 

Máte dobré knížky. Nejvíc se mi u vás 
líbí knížky Deníků Mimoněk. Líbila 
se mi knížka Amélie a barevný svět. 
Amélie je holka. Není živá, je to duch. 
Už jsem ji četla dávno, ale stejně si 
na ni pamatuji. Líbila se mi Amélie. 
Je to zajímavá knížka. Hezká a má víc 
kapitol. Mám vás ráda. Amélie zažije 
spoustu zážitků. Bydlí s kamarádkou 
a její maminkou. Má i svoji maminku, 
která bydlí s nimi. Je laskavá a hodná. 
Vy jste taky laskavá a hodná. Jsem ráda, 
že vás znám.    Vaše Aneta

Milá paní knihovnice!
Moc se mi to u vás líbilo a jsem moc 

ráda, že jsem k vám mohla chodit. Byla 
jsem tam buď se třídou nebo s tetou. 
Jednou jsem si u vás půjčila knížku, 
která měla 235 stránek, takže jsem ji 
nedočetla. Myslím, že se jmenovala 
Malá princezna. Doufám, že se uvidíme 

i ve čtvrté třídě. Moc se na vás těším.
vaše Nikolka

Milá paní knihovnice!
Jste milá a laskavá. Mám ráda řadu 

knih Stříbrné podkovy. Mohla by jste 
objednat Dívky v sedlech? Tato řada 
se mi moc líbí, přečetla jsem už 5 dílů. 
Teď čtu Zvířata z celého světa. Hodně 
jsem se dozvěděla, třeba jak něco dobře 
zasadit. Těším se na další návštěvu,

vaše Amálka

Milá paní knihovnice, 
vždy když jsme přišli do knihov-

ny, měla jste dobrou náladu. Byla jste 
vždycky usměvavá, když jste nám zapi-
sovala knížky. Taky máte úžasné kníž-
ky. Například Deník Mimoňky. Moc se 
mi líbí. Taky je úžasné, že když nemáte 
nějaký díl, tak ho objednáte. Ráda cho-
dím do knihovny v Liptále. Moc mě to 
baví, číst vaše knížky.         Denisa

Milá paní knihovnice!
Moc se mi u vás v knihovně líbí. 

Máte moc hezkých knížek. Třeba by 
jste mohla objednat 10 a 11 díl Deníků 
Mimoňky. Jste moc milá, že nám Anetce 
a Denisce objednáváte díly Mimoněk. 
U 7 dílu jsem se moc nasmála, mohla 
by jste si ho přečíst.

Vaše věrná čtenářka Aneta

Milá paní knihovnice!
Máte hezké knížky Mimoni, bylo to 

hezké. Moc se mi u vás líbilo, máte 
tam hezké knížky. A máte vždy dobrou 
náladu. Jste milá a hodná, bude se mi 

stýskat. A když tam nějakou knížku 
nemáte, tak ji objednáte. A vždycky 
nám pomůžete. Mě knížky baví a vaše 
hry mě taky baví. Pak mě bavila knížka 
Doktorka plyšáková. Přijdu možná zas,

vaše Justýnka

Milá paní knihovnice,
moc se mi líbí u vás v knihovně. Moje 

oblíbená knížka je Africké pohádky. Je 
to moje oblíbená knížka, akorát je velká 
a široká. Jste moc milá a usměvavá. 
Usmíváte se a nikdy se nezamračíte, 
máte dobré knížky. Těším se na vás 
ve 4. třídě.            Kuba

Milá paní knihovnice!
Líbila se mi knížka O Myšákově, 

protože byla zábavná a směšná. Teď čtu 
Nová dobrodružství z Myšákova, ta je 
taky dobrá. Nejlepší je pan Myšička, 
protože vymýšlí zajímavé vynálezy 
a nikdy nevěší hlavu z problémů. Tyto 
knížky jsou prostě úžasné. Moc se tě-
ším na další návštěvu.      Váš Tom

Milá paní knihovnice!
Moc se mi líbí knížka Můj kamarád 

poník. I když jsem ji teprve začala číst, 
už se mi líbí. A když k vám přijdeme, 
jste pořád usměvavá. A teď ke knížce, 
ten poník je tak neposlušný a zlobivý, 
jako my. O prázdninách přijdu zas urči-
tě.            Vaše Maruška

Webové stránky knihovny: 
www.liptal.knihovna.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:
STŘEDA 15 – 17 HOD
PÁTEK 15 – 17 HOD
Alena Malčíková, knihovnice, vč. foto
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Kultura

Egypt a jEho tajEmství
20. 10. 2018

Kulturní zařízení liptál   13.00 hodin
Vstupné: 200,-

Zajímá Vás Egypt? 
Chcete se dozvědět něco nového z jeho historie 

i současnosti? Ochutnat některé z Egyptských jídel? 

Za podpory obce Liptál pořádáme besedu o Egyptě.

Čekají Vás dvě přednášky, které povede zkušený egyptolog a archeolog Ashraf Ahmed:
1. Historie starověkého Egypta
2. Současný Egypt

dále pak: - workshop hieroglyfů
 - jídlo a pití (egyptské) zajištěno po celý průběh besedy
 - soutěž o ceny

Předpokládaný konec v 18 hod.

Počet míst omezen. Rezervace nutná na tel.: 737 009 774, info@shams.cz
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PLÁN  ZNÁMÝCH  AKCÍ  V LIPTÁLE
Datum Den Název akce Začátek Pořadatel Kde

Pravidelně po
FS Malá Lipta  
FS Lipta - Senioři 
Jóga

17-19
19-21
17-18:15

FS Lipta Liptál 
FS Lipta Liptál
Obec/Ludmila Zajícová

KZ
KZ

klubovna I.

Pravidelně út FS Lipta - Malůšata 
Zumba dospělí – dle domluvy

16:30-17:45
18-19

FS Lipta Liptál 
Lenka Ahmed

KZ
KZ

Pravidelně st FS Lipta - Základ 19-21 FS Lipta Liptál KZ

Pravidelně čt
Zumba děti 
Zumba dospělí
Jagāri (vikingská skupina) – přes zimu
Jóga

17-17:50
18-19
19-21 
17-18:15

Lenka Ahmed 
Lenka Ahmed 
Martin Dorotík
Obec/Ludmila Zajícová

KZ
KZ
KZ

klubovna I.

Pravidelně pá FS Lipta – Základ (dle potřeby)
Dechová hudba Liptalanka  

19-21
19-22 

FS Lipta Liptál 
Jaroslav Hruška

KZ
klubovna I.

so různé akce průběžně v roce KZ
Pravidelně ne Dechová hudba Liptalanka (dle potřeby) 10-12 Jaroslav Hruška klubovna I.

05.10.
06.10.

pá
so Volby do Zastupitelstva obce Liptál 14:00-22:00

08:00-14:00 KZ

06.10. so Seminář na téma zdraví K. Vaculíková, Liptál Klubovna KZ
14.10. ne Děkovná bohoslužba 10:00 ČCE Liptál Kostel ČCE 
19.10. pá Liptálský kvíz 19:00 FS Lipta KZ
20.10. so Egypt a jeho tajemství - přednáška 13:00 Ahmedovi, Liptál KZ
21.10. ne Vítání občánků 14:30 Obec Liptál VZM

28.10. ne Sázení stromů - 100. výročí republiky – 
Alej TGM 14:00 Obec Liptál, ČSOP 

Vartovna Liptál Helštýn

10.11. so Soukromá akce p. Šlahař, Trnava KZ 

01.12. so Adventní jarmark 13:00 SRPŠ, ZŠ, MŠ, Obec 
Liptál KA

01.12. so Zvonečkový průvod a rozsvícení vánočního 
stromu a betlému se zpíváním koled 16:30 SRPŠ, ZŠ, MŠ, Obec 

Liptál Před OÚ

02.12. ne Adventní koncert 15:00 ČCE a Obec Liptál Kostel ČCE
08.12. so Mikulášský volejbalový turnaj 08:00 KVN Liptál ZŠ Liptál

08.12. so Beseda se seniory 14:30 Občanská komise, Obec 
Liptál KZ

08.12. so 19. Mikulášská jízda 2018 14:00 FS Lipta Liptál, Obec 
Liptál obec

12.12. st Vánoční besídka DDaZŠ 15:00 DDaZŠ Liptál KZ
16.12. ne Vánoční zpívání a koledování 15:00 FS Lipta, ZUŠ Morava KZ
20.12. čt Vánoční koncert žáků ZUŠ Morava Liptál 16:00 ZUŠ Morava Liptál KZ
26.12. st Štěpánská zábava 20:00 FK Liptál KZ

01.01.2019 út Novoroční obecní ohňostroj 18:00 Obec Liptál Před OÚ

Změna programu vyhrazena !
Zkratky: KZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál, KA – Přírodní kulturní areál Liptál, VZM - Velká zasedací místnost OÚ Liptál,
– areál FK – hřiště, HZ - hasičská zbrojnice

Plán akcí je vkládán i na webové stránky obce www.liptal.cz a www.planujvylety.cz. O akcích se tak má možnost dozvědět 
co nejširší okruh lidí, získáte tak reklamu. Zasílejte proto plakáty, pozvánky atd. na Vaše akce, aby mohly být v dostatečném 
předstihu zveřejňovány. 

Dále prosíme všechny vedoucí souborů a složek, aby sledovali aktualizovaný plán akcí na webových stránkách obce 
a podle toho si plánovali zkoušky v kulturním zařízení. Někdy totiž může dojít k překrytí termínů zkoušek a mimořádných 
akcí, kterým jsme nuceni dát přednost.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Zpracovala:  Jana Vráblíková, OÚ Liptál, tel.: 571 438 074, email: obec@liptal.cz



Liptálský zpravodaj 3/2018  27

Vzpomínky
Dál budou šumět moje lesy
a bude cítit vůně borovic,
ale pod koruny v jejich stínu
nepůjdou mé kroky víc …

Dne 25. března 2018 uplynulo 6 let, co nás 
opustil můj manžel, tatínek a dědeček, pan
Bedřich Tomša z Liptálu č. 406.
Zároveň si 26. prosince 2018 připomeneme 
jeho nedožitých 80 let. 
Děkujeme všem, kteří spolu s námi věnují 
tichou vzpomínku.
Manželka, synové s rodinami a celá rodina. 

Za vše, co vykonal,
klidu sobě nedopřál.
Pracoval vždy do únavy,
tichý spánek buď mu přán.

Dne 11. srpna 2018 jsme si připomněli 
4. smutné výročí, kdy nás náhle opustil pan
Miroslav Řezník z Liptálu č. 342.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkují sourozenci František, 
Marie a Věra s rodinami.

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách zůstaneš dál

Dne 13. října 2018 vzpomeneme 10. výročí 
úmrtí a 15. ledna 2018 jsme vzpomněli 
70. narozeniny mého manžela, našeho tatín-
ka a dědečka, pana
Zdeňka Mrliny z Liptálu - Pod Hranicí
S láskou a úctou vzpomínají manželka a dě-
ti s rodinami.

Na obecní úřad dostáváme od rodin a blízkých ke zveřejnění 
smuteční oznámení občanů, kteří měli vazbu na Liptál. 

Čest jejich památce! 

Smuteční oznámení

Pánové, už jsem na to přišel,
co nám vlastně chybí …
Vy jste příliš vážní …
Vážná tvář ještě neznamená,
že je člověk moudrý, pánové!
Všechny hlouposti na světě 
se dělají právě s takovou vážnou tváří …
Usmívejte se, Pánové, usmívejte se …

Pan Josef Dubšík, Vsetín – Liptál, Sadová
Zemřel náhle a nečekaně 25. června 2018 ve věku 78 let.
Poslední rozloučení se konalo v pondělí 2. července 2018 

v 16 h ve smuteční síni na vsetínském hřbitově.
Jménem truchlící rodiny manželka Milena, dcera Hana 

a dcera Milena s manželem Janem Ignácem, vnukové Ignác 
a Maxim.

Převzato z Jalovce 3.7.2018:
Ve věku 78 let zemřel známý vsetínský výtvarník, pedagog 

a divadelník Josef Dubšík. Řadu let učil na Střední umělec-
koprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí a také 
na Střední škole Kostka ve Vsetíně. Během svého života  
maloval obrazy, zabýval se grafikou a byl dlouholetým před-
sedou vsetínského Filmového klubu. Veřenost jej znala i jako 
nadšeného divadelníka. Věhlas si získal za role v představe-
ních Baron Prášil divaldla KKVD či Žebrácká opera a Brouk 
v hlavě vsetínského Divadla v Lidovém domě.       (r) 

ÚMRTÍ
srpen Vaculík Karel, Na Špici

NAROZENi
červen Dajčar Filip, Na Špici
červenec Martinů Jakub, pod Hranicí
 Jenčík Michal, Střed
 Migdalová Natálie, Lůžko
 Hořanský Lukáš, Hořansko
srpen  Vráblíková Gábina, Střed
 Špička Dominik, Střed
 Surovčáková Monika, Na Hranici
 Matoška Adam, Dolansko
září Ondruchová Kateřina, Střed
 Bořutová Klára, Pod Hranicí

Rodičům srdečně blahopřejeme.

PŘIHLÁŠENI 
červenec Polách Roman, Hořansko
září Sušeň Josef, Slavíková Pavla,   

Sušeň Josef ml., Hluboké
 Špidla Radek, Špidlová Monika, 

Hořansko

ODHLÁŠENi 
červen  Kostková Lenka, Hořansko
  Švachová Lucie, Dolansko

červenec Gerža Michal, Háj
srpen  Hrnčiříková Pavla, Sadová
září  Štěpánková Hana, Dolansko
  Ostrušková Dorota, Dolansko

SŇATKY
březen  Martin Vrla, Střed + Sojová Alena, Střed
červenec Mrlina Tomáš, Výpusta + Geržová Lenka, 

Výpusta
srpen Šopáková Diana, Dolansko + Doležel Jan
září Příhodová Markéta, Sadová + Baďura 

Zbyněk
Novomanželům blahopřejeme.

O jiných sňatcích nemáme informace.

Nezemřel jsem, neboť vím,
že budu žít stále v srdcích těch,
kteří mne milovali.

Pan Josef Chmelař, 
Čáslav – dříve Liptál, Na Špici

Zemřel v pondělí 9. července 2018 po těžké nemoci ve věku 
nedožitých 71 let.  
Rozloučení proběhlo v úzkém rodinném kruhu.   
Jménem truchlící rodiny manželka Jiřina, dcery Jana 
s Michalem a Eva s Petrem, vnoučata Lenka, Michal, Lucie, 
Petr a Adam.
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Od 6. do 10.srpna 2018 se naše farní 
zahrada opět proměnila v "dětský ráj". 
Zhruba třicet dětí a vedoucích se vydalo 
na cestu hledání pokladu. Každý den 
nás doprovázela zvířátka - a to lev, pes, 
vydra a bobr. Každé z nich nám připo-
mnělo, že v životě potřebujeme druhé 
lidi, že je nezbytné si vzájemně pomá-
hat a být druhému přítelem. Protože 
všichni máme Přítele - Pána Ježíše 
Krista, který nám pomáhá a miluje nás 
tak, že nám dává to nejdražší co má, 
svůj život!     

Děkujeme všem skvělým účastní-
kům, mladým vedoucím, pomocníkům, 
i sponzorům! Bohu díky a těšíme se 
zase za rok :)

Mária Jenčová
Foto Samuel Vaculík

Setkání seniorů, nebo-li dříve narozených členů našeho sboru

ČCE Liptál 
Dětský tábor "Strom pokladů"
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6. července 2018 se uskutečnilo pod 
záštitou Obce Seninka tradiční setká-
ní u památníku Na Bílé, na kterém je 
psáno 12.5.1780. Pomník připomíná 
i vytesaným kalichem památeční taj-
né shromáždění evangelíků v těchto 
místech (Kubíkův žleb). 

Setkání u pomníčku Na Bílé

Podrobnější  aktuální  informace 
o dění ve sboru ČCE v Liptále nalez-
nete na www.liptal.evangnet.cz.

Zde naleznete i zpravodaje Farního 
sboru  ČCE  v  Liptále,  které  shrnují 
a informují o dění ve sboru.

Přibližme si toto ekumenické setkání, 
kterého se pravidelně zúčastňují i bratří 
a sestry z liptálského evangelického 
sboru, alespoň několika fotografiemi. 

(jv) Foto „dhaula“.
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Liptálská pouť 
Ř-K CÍRKEV LIPTÁL

V neděli 30. září 2018 se v Liptále, 
v kostele svatého Archanděla 
Michaela, konala POUŤ. 

Mši svatou od 10:30 h celebroval  
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olo-
moucký, který navštívil tuto farnost 
po 26 letech.

Událost zveřejňujeme v Liptálském 
zpravodaji i po jejím konání, abychom 
ji přiblížili co nejširší veřejnosti.

A rádi bychom touto cestou po-
přáli jménem Liptalanů Mons. Janu 
Graubnerovi k jeho významnému ži-
votnímu jubileu 70 let, které v nedáv-
né době – v srpnu – oslavil. Přejeme 
hodně zdraví a síly v jeho práci. 

Mons. Jan Bosco Graubner 
(* 29. srpna 1948 Brno) 
je český katolický biskup, 14. arcibis-

kup olomoucký a metropolita moravský 
(od roku 1992), Velkopřevor magistrál-
ní delegace Řádu Božího hrobu v ČR. 
V letech 2000 až 2010 byl předsedou 
České biskupské konference. 

Olomouckou arcidiecézi převzal 
v roce 1991 kdy jej papež Jan Pavel II. 
jmenoval sídelním arcibiskupem. 

Ve svém úřadu pokračuje v rekon-
strukci arcidiecéze zdevastované ko-
munistickým útlakem, založil a obnovil 
mimo jiné řadu církevních škol. Je 
považován za reprezentanta konzerva-
tivního křídla katolické církve (sám se 
ale za konzervativce nepovažuje). 

Rodina a vzdělání
Narodil se v Brně, vyrostl ve Strážnici 

jako jeden z pěti sourozenců. Matka 
Ludmila Graubnerová-Michálková 
a Jan Graubner, otec. V roce 1967 
zde vystudoval Střední všeobecně 
vzdělávací školu a poté rok pracoval 
v Gottwaldově jako dělník, aby získal 
„dělnický původ“. V roce 1968 zahájil 
v Olomouci studia teologie, na kněze 
byl vysvěcen 23. června 1973. 

Kněz
Mezi lety 1973 a 1982 působil ja-

ko kaplan ve Zlíně a ve Valašských 
Kloboukách. Od roku 1982 do března 
1990 byl farářem ve Vizovicích, záro-
veň působil jako excurrendo adminis-
trátor v Provodově (Malenisku) a Horní 
Lhotě. 

Biskup
17. března 1990 byl jmenován titu-

lárním biskupem tagarijským a pomoc-
ným biskupem olomouckým. Vysvěcen 
byl 7. dubna téhož roku arcibisku-
pem Vaňákem a biskupy Otčenáškem 
a Cikrlem. Za biskupské heslo si zvolil 
větu „Quod dixerit vobis facite“ (česky: 
„Co vám řekne, učiňte“). 

Byl předsedou přípravné komise 
Plenárního sněmu katolické církve 
v České republice. 

Uznání
• V roce 2002 mu byl udělen 

Evropský prsten Dr. Aloise Mocka. 
Tato cena se uděluje jen osobnos-
tem či institucím, jejichž působení 
stojí na evropských hodnotových 
představách o lidských právech, 
lidské důstojnosti a demokracii, 
a které se zasloužily o duchovní, 
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Folklorní spolek Lipta Liptál 
společně s ZUŠ Morava

Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ A KOLEDOVÁNÍ
S MALÝMA OGARAMA, 

MALŮŠATAMA, MALOU LIPTOU 
  a CM KURÁŽ  z Liptálu.

Přijďte v sobotu 9. 12. 2017
v 16.00 hod. 

do Kulturního zařízeni OÚ Liptál                             

Součástí programu bude i vánoční tvořivá dílna    

(malování perníčků, vánoční přáníčka, vystřihovánky).             

Malé občerstvení zajištěno.

kulturní, politické, hospodářské 
a společenské sjednocení Evropy 
v jejích nových geografických hra-
nicích.[6]

• V roce 2003 mu ministr obrany udělil 
záslužný Kříž I. stupně.

• Byl mu také udělen Řád čestné lilie 
v trojlístku Zlatého stupně za vynika-
jící zásluhy o skautské hnutí a službu 
skautským myšlenkám.

• V roce 2003 mu byl jako výraz oce-
nění za mnoholetou obětavou práci 
udělen Řád sv. Floriana Sdružením 
hasičů Čech, Moravy a Slezska.

• 3. dubna 2008 převzal cenu „Anděl 
2007“ v kategorii Cena prezidenta 
APH za nejvýznamnější charitativní 
počin v roce 2007 a to jako zaklada-
tel projektu Tříkrálová sbírka, kterou 
každý rok v lednu pořádá Charita 
Česká republika.

• 28. října 2008 mu prezident Václav 
Klaus „za vynikající zásluhy o rozvoj 
demokracie, humanity a lidská prá-
va“ propůjčil Řád Tomáše Garrigua 
Masaryka II. třídy. Při udělování ceny 
byl Graubnerův přínos ústy prezident-
ského kancléře popsán slovy: „Mons. 

Jan  Graubner  patří  k  čelným  před-
stavitelům římskokatolické církve na-
ší  země.  Jako  arcibiskup  olomoucký 
a primas moravský se zasloužil o ob-
novu  církevního  života  v  naší  zemi. 
Ve  funkci  předsedy  České  biskupské 
konference se aktivně angažuje ve ve-
řejném životě, důraz klade především 
na  dialog  nad  současnými  problémy 
společnosti. Stál u zrodu mnoha vzdě-
lávacích  a  charitativních  organizací 
a institucí.“

Text a foto - zdroj Wikipedie
Foto níže: Lubomír Holý
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Nový školní rok 2018/2019 jsme 
slavnostně zahájili v pondělí 3. září 
2018 v tělocvičně školy společně s pa-
nem starostou Ing. Milanem Daňou.

V tu chvíli jsme si všichni uvědomi-
li, že prázdninám definitivně odzvoni-
lo. Žáci se vrací zpět do školních lavic 
a učitelé před školní tabuli. Na obli-
čejích bylo vidět, že všichni prožili 
příjemné horké léto plné nezapome-
nutelných zážitků a načerpali dosta-
tek sil ke zdárnému zvládnutí nového 
školního roku. Pro prvňáčky byl tento 
den ještě o něco slavnostnější než 
pro nás ostatní. Ti letošní měli oproti 
ostatním malou výhodu, naše škola 
už pro ně nebyla neznámým prostře-
dím, zvláště tělocvičnu už znali velmi 
dobře, ale dnes poprvé tu nestáli jako 
malí školkáčci, kteří si přišli zacvičit 
a zaběhat, ale jako velcí školáci, kteří 
se přišli naučit číst, psát a počítat, aby 
nám jednou mohli ukázat, že všechno 
na světe jde lépe a jednodušeji. A my 
všichni ostatní se vynasnažíme, aby 
se jim u nás ve škole líbilo a aby se 
do ní těšili. 

A kdo bude nad žáky nejvíce držet 
ochrannou ruku? Přece třídní učitelé 
a těmi jsou:

1. třída – paní učitelka Mgr. Jana 
Hříbková

2. třída – paní učitelka Mgr. Miroslava 
Haničáková

3. třída – paní učitelka Mgr. Jana Ildžová
4. třída – paní učitelka Mgr. Jana 

Kuželková
5. třída – pan učitel Vladimír Zedník
6. třída – paní učitelka Mgr. Olga 

Úlehlová
7. třída – paní učitelka Mgr. Štěpánka 

Cedidlová

Období školního vyučování ve škol-
ním roce 2018/2019 začalo ve všech 
základních školách, středních školách, 
základních uměleckých školách a kon-
zervatořích v pondělí 3. září 2018. 

Období školního vyučování bude 
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 
31. ledna 2019. 

Období školního vyučování bude 
ve druhém pololetí ukončeno v pátek 
28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou 

na pondělí 29. října a úterý 30. října 
2018. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny 
v sobotu 22. prosince 2018 a skončí 
ve středu 2. ledna 2019. Vyučování za-
čne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdni-
ny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho 
týdne jsou podle sídla školy stanove-
ny od pondělí 25. února do neděle 
3. března 2019.

Velikonoční prázdniny tentokrát 
připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, 
pátek 19. dubna (Velký pátek) a pondělí 
22. dubna (Velikonoční pondělí) jsou 
státními svátky.

Hlavní prázdniny budou trvat od so-
boty 29. června 2019 do neděle 1. září 
2019.

Období školního vyučování ve škol-
ním roce 2019/2020 začne v pondělí 
2. září 2019.

Mgr. Hana Burdová, ředitelka školy

O všech termínech třídních schůzek 
budou rodiče a zákonní zástupci žá-
ků včas informováni prostřednictvím 
notýsku, žákovské knížky, webových 
stránek a úřední desky na budově 
školy.

Schůzky lze sjednat i individuál-
ně kdykoliv během školního roku 

po předchozí telefonické  či e-mailo-
vé domluvě.

Rodiče a zákonné zástupce žáků by-
chom chtěli ujistit, že dveře do školy 
pro ně budou i nadále otevřené a že 
i nadále budeme věnovat náležitou 
pozornost řešení všech problémů je-
jich dětí a s potěšením s nimi budeme 
sdílet také jejich radosti a úspěchy. 

Mgr. Hana Burdová

Ze Základní školy Liptál

Organizace školního roku 2018/2019

Termíny třídních schůzek ve školním roce 2018/2019

1. čtvrtletí pondělí 19. 11. 2018

2. čtvrtletí úterý 15. 01. 2019

3. čtvrtletí středa 17. 04. 2019

4. čtvrtletí čtvrtek 06. 06. 2019

Nový školní rok 2018/2019
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Organizační pokyny 
KERAMIKA šk.rok 2018/2019

Keramická dílna ZŠ LIPTÁL – 
vchod od tělocvičny – 1x14 dnů -  sudé 
pondělí podle rozpisu: 

- žáci ZŠ od 15:00 - do 17:00 hodin
- dospělí, dospělí s dětmi, starší žáci 

od 17:00 - do 18:45 hodin.

POPLATEK: 
1. pro všechny přihlášené k pravidelné 

docházce je poplatek na celý školní 
rok 600,-Kč. Předpokládá se 100% 
účast a částka je nevratná. (tj. děti 
ZŠ, děti MŠ, rodiče, dospělí) 

2. pro všechny nepřihlášené k pravi-
delné docházce (to znamená, že si 
přijdou vyrobit jen někdy) je za kaž-
dé vyrábění  poplatek 70,- Kč (ná-
sledné glazurování je v ceně). Pro 
nepravidelné tvoření je vyhrazen 
čas pouze od 17 do 18:45 hodin!!! 
V této době si můžete vyrábět podle 
vlastních nápadů, dodržujeme jen 
rozpis vyrábění nebo glazury. 

3. pokud spotřeba hlíny přesáhne u jed-
noho účastníka obvyklé množství, 
doplatí dalších 30,- Kč za vyrábění – 
tj. celkem 100,- Kč za jedno vyrábě-
ní (vyrobí si například místo jednoho 
hrnku dalších pět kusů, následná 
glazura je v ceně). 

Organizační pokyny:  
- Do keramiky přichází dospělí i dě-

ti zadním vchodem u tělocvičny. 
Choďte včas a nerušte svým pozd-
ním příchodem začátek tvoření. 

- Noste si potřebné pomůcky – 
příborový nožík, bavlněné hadří-
ky 30x30cm i větší, štětce měkké 
na glazuru, štětinaté na hlínu, pra-
covní oblečení. Některé z nástrojů si 
můžete půjčovat v dílně a své věci 
nechat ve skříňce na příště. 

- Po ukončení práce je vaší povinností 
všechno uklidit a umýt, pak teprve 
můžete mezi 16:30. a 17:00hodinou 
odcházet domů. V této době si děti 
vyzvedávají rodiče osobně, dřívějším 
příchodem rušíte v práci a úklidu. 

- Za žáky, kteří jsou přihlášeni k pra-
videlné docházce a do kroužku ne-
přišli, škola NEODPOVÍDÁ!!! - 
Nepřítomnost nebo dřívější odchod 
omlouvejte písemně. 

- Dílna se zavírá v 18:45 hodin. 

Těším se na Vás! 
Petra Pilná, 

vedoucí keramické dílny ZŠ Liptál 

Oznámení z keramické dílny 

8. třída – pan učitel Mgr. Radel 
Holman

9. třída – pan učitel Ing. Ivan Bechný

Závěrem přeji všem žákům hodně 
úspěchů, radosti a nenechte se otrá-

vit hned prvními nezdary a neúspěchy. 
Věřím, že i během školního roku si uži-
jeme spoustu legrace a že to bude právě 
ten školní rok, na který budeme rádi 
vzpomínat. A také ať nám těch deset 
měsíců uteče stejně rychle a pohodově, 

jako ty dva prázdninové. Kéž Vás za-
halí vlna píle, snahy a odhodlání, která 
Vás na konci školního roku úspěšně 
vyplaví na břehu prázdnin.

Mgr. Hana Burdová

PLÁN PRÁCE KERAMICKÉHO KROUŽKU: změna možná!!!
15.10.2018 glazurování, oxidy. engoby
29.10.2018 PODZIMNÍ PRÁZDNINY -  ZAVŘENO
12.11.2018 vánoční téma
26.11.2018 vánoční téma
10.12.2018 glazurování
24.12.2018 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 
07.01.2019 Souboj hrnků 1. 
21.01.2019 Souboj hrnků 2.
04.02.2019 glazurování
18.02.2019 ptačí pítko
04.03.2019 velikonoční námět
18.03.2019 velikonoční námět
01.04.2019 glazurování
15.04.2019 volné vyrábění
29.04.2019 volné vyrábění a bylinkové zápichy
13.05.2019 glazurování
27.05.2019 zvonkohra
10.06.2019 glazurování a dokončení zvonkohry. Rozloučení.
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Dne 11. června 2018 se naše školka 
proměnila v indiánskou osadu. Celý 
týden se nesl v indiánském duchu. 
Proběhla výroba indiánských čelenek, 
které byly nejen originálně vyzdobe-
ny, ale na každé čelence bylo pravé 
indiánské jméno. Celá školka se hem-
žila malými indiány se jmény Šedý 
vlk, Bystrá liška, Divoký buvol, Jasný 
sokol, Divoká řeka apod.

Ve středu nás čekala cesta za pokla-
dem, který stál opravdu za to. Po ná-
vratu jsme se sešli na zahradě naší staré 
školky, kde jsme si opekli špekáček 
a také nás čekalo velké překvapení. Paní 
Futáková přivedla své koně, na kterých 
jsme se mohli povozit. A potom to 
přišlo! Dlouze očekávaná chvíle všemi 
předškoláky. Nocování v MŠ a stezka 
odvahy. Nejprve jsme vybalili spacáky 
a nachystali si pelíšky, pěkně do kruhu 
kolem „ohniště“ ve kterém plápolal ne-
falšovaný krepový oheň. Následovalo 
čekání, až na nás přijde řada. Protože to 
byla stezka odvahy, museli jsme chodit 
po jednom. Cesta za svitu svíček vedla 
ze třídy Žabek k zadnímu schodišti, se-
šli jsme dolů k tělocvičně, kolem kera-
miky, kde kvílela stará indiánka a klad-
la nám záludné otázky. Prošli jsme 
celou chodbou až k hlavnímu vchodu 
do školky a vydali se po schodech na-
horu. Zvuk bubnů nás dovedl do třídy 
Kuřátek. Magickou atmosféru umocni-
lo pravé indiánské TeePee, před kterým 
seděl statný indián. Hlubokým hlasem 

nás vyzval, aby jsme se představili, kdy 
v daný moment to byl pro mnohé znás 
nadlidský úkol.

Následující den za námi přijel Lukáš 
a přivezl sebou kromě všemožných 
exotických hudebních nástrojů celou 
hromadu djembe bubnů. Každý jsme si 
mohli vybrat ten svůj a následně si je 
vystřídat. Také jsme měli možnost osa-
hat si a vyzkoušet nástroje z dalekých 
koutů světa - didgeridoo, dešťové hole, 
maracas, carimby, okaríny, šamanský 
buben, drhla, ruční bubínky apod.

Úžasný týden, na který budeme dlou-
ze vzpomínat je za námi.

Blanka Kamasová, uč. MŠ

Z Mateřské školy Liptál

indiánský týden
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Mateřské škole Liptál se díky žá-
dosti o poskytnutí dotace v programu 
„Podpora ekologických aktivit v kra-
ji“ podařilo získat finanční příspě-
vek na zakoupení čtyř sad pomůcek 
„Objevujeme a pozorujeme s Poly“. 

Didaktické pomůcky v návaznos-
ti čtyř živlů – voda, vzduch, slunce 
a půda zajistila Líska, z.s. pro en-

vironmentální výchovu. Díky těmto 
promyšleným souborům pomůcek se 
zkvalitní didaktické zázemí mateřské 
školy pro environmentální výchovu 
i polytechnické vzdělávání a u dětí se 
podpoří rozvoj odpovídajících znalostí 
a dovedností v návaznosti na Rámcově 
vzdělávací program předškolního 
vzdělávání.

Všechny učitelky Mateřské školy 
Liptál se již těší na využívání těchto 
pomůcek při různých badatelských čin-
nostech, ať již ve třídách, v přírodě nebo 
na nové zahradě. 

A rodičům slibujeme, že si spolu s dět-
mi některé aktivity určitě vyzkoušejí.

Eva Krausová, učitelka MŠ Liptál
Foto archiv MŠ Liptál

Podpora ekologických aktivit v MŠ Liptál

Školní rok uplynul jako voda a s jeho 
koncem přišlo i loučení s předškoláky 
ze třídy Žabek. Sváteční odpoledne 
bylo pojato velmi slavnostně, jak je 
ve zdejší MŠ zvykem. Všechny děti, 
rodiče i hosty přivítala vyzdobená ob-
řadní síň se slavnostní tabulí, na které 
se podíleli všichni zaměstnanci školky.  

V úvodu vystoupily s písničkami 
a flétničkami naše děti z hudebního 
kroužku pod vedením paní učitelky ze 
ZUŠ. Pak následovalo pásmo písni-
ček a básniček. Ovšem nejdůležitější 
částí tohoto odpoledne byla „maturitní 
zkouška“. Děti si jednotlivě vytahovaly 
otázky z klobouku a odpovídaly na za-
peklité otázky. Někteří se pořádně zapo-

tili, tréma taky sehrála 
svou roli, ale vše dobře 
dopadlo. Po závěreč-
ném slibu předškoláků 
následovalo pasování 
našich dětí na školáky. 

S těmito předškolá-
ky jsme s p. učitelkou 
strávily velice tvořivý 
školní rok plný her, 
radosti, přátelství, pro 
někoho i prvních lásek 
a osobních pokroků dětí. Chtěly jsme 
jim poděkovat za to, co nás naučily, 
protože nejen dospělí mohou někoho 
něco naučit. Přála bych si, aby jim zů-
stal zájem o vše, co se kolem nich děje, 

aby ve škole měly hodné paní učitelky 
a měly štěstí na pravé kamarády, bez 
kterých to v životě nejde.                                                                                 

Hana Červenková, 
ředitelka MŠ Liptál                                    

Poslední týden školky bylo pro děti 
přichystáno překvapení v podobě mo-
bilního planetária. Podívali jsme se, 
jak to ve vesmíru vypadá. Pan hvězdář 
nám promítl pohádku „Jak měsíček 

putoval za sluníčkem“, a protože jsme 
byli moc šikovní, mohli jsme podívat 
na to, jak to ve vesmíru vypadá, jak 
startuje raketa včetně zvukové kulisy, či 
na družice ve vesmíru. Také si pro nás 
připravil hádanky, ale ani jednou jsme 
se nenechali nachytat. Potom jsme se 

přesunuli na hřiště u MŠ a sami na so-
bě vyzkoušeli putování planet kolem 
Slunce. Všem dětem se program o ves-
míru moc líbil a jistě si odnesly i nějaké 
poznatky do budoucna.

Hana Červenková, 
ředitelka MŠ Liptál                                    

Živý vesmír

Rozloučení s předškoláky
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I v letošním školním roce navážeme 
na cyklus tvořivých dílen pro děti a je-
jich rodiče.

V těchto tvořivých dílnách se zamě-
řujeme především na objevování no-
vých technik v rámci tvůrčí recyklace, 
která u dětí rozvíjí nápaditost a vyna-
lézavost.

Podzimní dílny budou probí-
hat v termínech 4.10. a 1.11. vždy 
od 16:00 hod. do 18:00 hod. v učebně 

výtvarného oboru ZUŠ MORAVA, levé 
křídlo ZŠ Liptál nad MŠ.

TĚŠÍME SE NA VÁS.
Společnost přátel ZUŠ MORAVA

Hudební obor  - individuální výuka 
1550 Kč / pololetí 

- skupinová výuka (2 - 4 žáci) 1050 Kč 
/ pololetí 

- sborový zpěv 500 Kč / pololetí 
- hudebně-pohybová výchova v MŠ 

300 Kč / pololetí 
Výtvarný obor 1000 Kč / pololetí 
Zapůjčení nástrojů – 900 Kč / 12 mě-

síců
Výuka hry na kontrabas, tubu, lesní 

roh, fagot, hoboj, cimbál a dudy, bude 
pro nové žáky v 1. pololetí prvního ro-
ku studia hrazena z jiných zdrojů. 

Školné lze hradit:
- půlročně: do 30. 9. 2018 a do 28. 2. 2019

- v případě potřeby po domluvě s ve-
dením školy možnost individuálního 
splátkového kalendáře. 

- převodem na účet školy č. 
29009559945/2010 nebo poštovní 
poukázkou typu A 

- variabilní a specifický symbol je uve-
den v příkazu k úhradě (faktuře) 
zaslaném do e-mailové schránky zá-
konného zástupce žáka. 

- Jednorázový příspěvek od žáka ZUŠ 
MORAVA činí 100,- Kč a bude vy-
bírán v hotovosti u třídního učitele 
(neposílat na účet). Tato částka bude 
uložena na účet Společnosti přátel 
ZUŠ Morava a bude použita na pod-
poru činnosti žáků ZUŠ Morava.

ZUŠ Morava, spol. s r.o., nabízí dopra-
vu minibusy pro 8 osob + řidič. 
Bližší informace a podmínky výpůjčky 
tel.: 577 018 897, 797 972 421, email: 
info@zusmorava.cz

Základní umělecká škola Morava, 
spol. s r.o.
Kotěrova 4395, 760 01 Zlín
e-mail: info@zusmoravazlin.cz
tel.: 577 018 897
www.zusmorava.cz
www.facebook.com/zusmoravazlin/

Z informačního letáku pro šk. rok 
2018/2019 vybrala Jana Vráblíková

Tvořivé dílny

Výše úplaty za vzdělání pro školní rok 2018/2019 (pololetně):  

Základní umělecká škola Morava
ZUŠ Morava v Liptále

Základní umělecká škola Morava je 
škola mladá, vznikala v roce 2003. Má 
tři obory – hudební, výtvarný a literár-
ně-dramatický. Vyučuje v obcích v okolí 
Zlína a ve městě Zlíně. Zejména v men-
ších obcích zaměřuje výuku na dodrže-
ní hudebních, řemeslných a místních 
kulturních tradic. Ve městě Zlíně chce 
rozvíjet především souborový život za-
měřený na dechové hudby, cimbálové 
muziky, univerzální orchestry apod. 
Cílem je posílení tradičních hudebních 
souborů v obcích, které zde vždy mě-
ly na živou kulturu velký vliv. Škola 
však neopomíjí ani péči o talentované 
žáky, kteří mohou pokračovat ve stu-
diu na vyšších uměleckých školách. 
Ve výtvarném oboru směřuje v rámci 
obecných osnov ZUŠ k posílení tra-
dičních lidových řemeslných technik. 
V dalším časovém horizontu plánuje 
ZUŠ i pořádání výtvarných, hudebních 

kurzů a přednášek pro dospělé, studen-
ty třetího věku (důchodci).

Jedním ze záměrů ZUŠ je, aby učitel 
dojížděl za žákem a ne naopak. Škola 
tak chce poskytnout veřejnou služ-
bu tam, kde je dopravní dostupnost 
do města Zlína složitá. Vytváří se tak 
rovné podmínky základního umělec-
kého vzdělání dětí a školní mládeže. 
Vedení školy předpokládá, že bude 
dobře spolupracovat s vedením obcí, 
kulturními institucemi, ale i školami 
a farnostmi v místě svého působení. 
Jedním z cílů školy je, aby žáci co 
nejdříve hráli ve školních souborech 
a dospělí pak oživili hudební život 
v obci.

Základní umělecká škola Morava vy-
učuje v obcích: 

- Zlín, Štípa, Fryšták, Lukov, Kašava, 
Liptál, Jasenná, Želechovice nad 
Dřevnicí, Provodov, Březůvky, Velký 

Ořechov, Hřivínův Újezd, Hošťálková, 
Katřinice, Ratiboř, Bílovice

Škola má tyto soubory: cimbálové 
muziky Andrýsek, Moravěnka, Kuráž 
v Liptále, Gajdochy z Kašavy, Zlínské 
jazzové smyčce, Akordeonový soubor, 
Komorní smyčcový orchestr žáků a uči-
telů ZUŠ, Mladou dechovku z Kašavy, 
Velký dechový orchestr, Zlínskou sed-
mičku, pěveckýá sbor Cantica a jazzo-
vý soubor Young Moravia Jazzband.

Škola se často prezentuje organi-
zováním veřejných vystoupení sou-
borů nebo jednotlivců, ale i častými 
výstavami výtvarného oboru. K nim 
patří např. Hudecké a gajdošské slav-
nosti v Kašavě, koncerty ve Zlíně, 
ve Fryštáku, Štípě, Liptále, Velkém 
Ořechově, atd. To vše je výsledkem 
zaměření práce na uměleckou praktič-
nost svých absolventů pod odborným 
vedením zkušených pedagogů. Škola 
podporuje letní múzický tábor pro 
děti.
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Začátek letních prázdnin mohly děti 
z dětského domova Liptál oslavit tábo-
rovým pobytem v Jeseníkách, v kou-
zelném prostředí Malé Morávky. Celý 
týden se nesl v duchu Harryho Pottera. 
Děti si užívaly nabitý program plný 
zábavných her a soutěží s kouzelnickou 
tématikou. Největším zážitkem byla pro 
děti napínavá noční hra Hlídání vlajky. 
I přes veškeré úsilí se jim však nepo-
dařilo vlajku ubránit před „zloději“. 

Kufry sbalené, auto naložené a my 
vyrážíme vzhůru do Jihlavy, kde díky 
našim kamarádům a sponzorům v jedné 
osobě bude náš hlavní „stan“. Nejedeme 
přímo do Jihlavy, ale bereme to do Žďáru 
nad Sázavou, kde navštívíme našeho 
kamaráda Marka. Cestou se stavujeme 
ještě v Lipnici nad Sázavou, kde si 
prohlédneme hrad a památník Jaroslava 
Haška. Směrem k našemu ubytování se 
ještě stavíme podívat na Lesní domov, 
kde někteří z nás trávili pravidelně 

každý rok část prázdnin. Pro nás už 
Lesní neexistuje, ale krásné vzpomín-
ky  máme… A proto jsme zklamaní 
a překvapení, jak se nový majitel o po-
zemek nestará, tak radši rychle pryč….                                                                                                      
Hurá jsme v Jihlavě, teď ještě najít cestu 
do Zborné a penzion Šacberk, který se 
na osm dní stane naším útočištěm…… 
Jsme nedočkaví a zvědaví – jak asi 
budeme bydlet? Téda, to je luxus a pře-
pych. Máme dva krásné, voňavé, čisté 
dvoupatrové apartmány. Teď už si jen 

vybrat, která postel bude moje… Chvíli 
odpočíváme, prohlížíme si vzájemně 
pokoje a terárium na chodbě, kde je 
obrovský had. Protože máme hlad, na-
sedáme do auta a vyrážíme do centra 
Jihlavy na večeři… Jsme najezení a tě-
šíme se do našeho penzionu. Co se mi 
asi dnes bude zdát? První noc v novém 
prostředí… Tak dobrou.

Ráno pomalu vstáváme, nikdo nás 
nebudí, prostě pohodová dovolená. 
Snídaně, nachystat svačiny a vyjíždíme 

Z Dětského domova a ZŠ  Liptál

Tábor kouzel 
a magie

Vzhůru za poznáním aneb 
„Výlet za krásami Čech a Moravy“

Všichni včetně dospělých byli nadšeni 
spaním pod čarokrásným širým nebem. 
Měli jsme možnost navštívit jeskyně 
Na Pomezí plné netopýrů a také lázeň-
ské město Karlova Studánka. Napili 
jsme se z pramene svatého Maxmiliána 

a obdivovali krásu vodopádu. Všichni 
jsme se celý týden dobře bavili a vě-
řím, že budeme na tento tábor dlouho 
vzpomínat.  

     
Bc. Tereza Liňová, vychovatelka DD
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do Znojma, přímo až k hranicím, kde je 
nákupní zóna Excalibur a taky dětský 
svět. Nejde nám ani tak o obchody, 
kde teda jen tak nakoukneme, ale spíš 
o okolí. Draci, kteří chrlí dým, meč, 
který se nikomu nepodařilo z kamene 
vytáhnout, koně. Samozřejmě se mu-
síme všude vyfotit. A teď už vzhůru 
do dětského světa. Je pořádné horko, 
tak si nejvíce užíváme vodních atrakcí 
– vodotrysky, mlýnské kolo, brouzda-
liště s divokou řekou, bazény, tobogán, 
vodopád, ale také spousta zavěšených 
boxovacích pytlů, se kterými do sebe 
vzájemně vrážíme. Úplně promáčení se 
jdeme nalepit na strejdu, ať z toho taky 
něco má J.

Třetí den je pořád velké horko, v plá-
nu máme koupání. Jenže Sába si za-
pomněla plavky, takže nejdřív rychle 
do obchodu nějaké koupit. Pak už vy-
rážíme do Jihlavského vodního ráje 
– klouzačky, tobogány, 
divoká řeka, to vše si 
užíváme plnými douš-
ky. Samozřejmě taky 
občerstvení v podobě 
párku v rohlíku. Tak 
usušit a vzhůru na ná-
kup. Stravujeme se sa-
mi, takže nakoupit něco 
k večeři a taky na druhý 
den k snídani. Večer si 
hrajeme s fenkou Larou, 
což je domácí miláček 
majitele penzionu.

Pohodové čtvrté ráno. 
Opět pálí sluníčko, jsme 
po snídani, dodělat sva-
činu, nalodit se do auta 
a vyrážíme směr Brno. 
Tady nás čeká pavilon 
Anthropos, na který se 
nejvíc těší strejda a nás 
láká na mamuta. Prohlížíme si expozice 
o nejstarších dějinách osídlení Moravy, 
vývoj člověka. Samozřejmě největší 
atrakcí pro nás, je strejdou slibovaný 
mamut.                                                                                        

Po pravěku se vydáváme do Vyškova 
– ZOO a Dinopark. Lístky kupujeme 
u ZOO a výletním vláčkem se přemis-
ťujeme do Dinoparku. První je 4 D ki-
no, pak focení v dinosauřím vejci. I teta 
se fotí. Procházíme se mezi dinosaury, 
fotíme se v jejich tlapách. A pak nás 
zase výletní vláček veze zpět do ZOO. 
Malá, ale pěkná. Kontaktní. Vedro je 
i zvířatům. Kozy, ovce leží v chládku 
a nechají se hladit. Ve volně průchozí 
voliéře v chládku leží klokan, vypadá, 
že je smutný – nemá k sobě žádného 

kámoše. Kolem nás lítá spousta andu-
lek a barevných papoušků. Vyjíždíme 
opět směr Jihlava, cestou si dáváme 
zmrzlinu, stavuje se v supermarketu 
na nákup večeře a snídaně. 

Pátý den máme spíše oddechový. 
Je opravdu velké horko. Jsme pro-
to na penzionu, odpočíváme, hrajeme 
badminton, přehazovanou, vybíjenou 
a poznáváme krásu Zborné. Odpoledne 
se pak jdeme zchladit do vodního ráje. 
Nakupujeme večeři – bude pizza – 
mňam.

V pátek vyrážíme směr Humpolec, ale 
Hliníka jsme nepotkali. Dalším cílem je 
Pelhřimov – Muzeum Kuriozit. Dana 
fotíme s obrovským zubním kartáčkem, 
Nikola se celá vlezla do největší čepice, 
s úžasem sledujeme botu největšího 
Čecha. Potom se všichni přesunujeme 
k větším exponátům – obrovský příbor, 
konvička na čaj, která stojí na zahradě, 

protože do domu by se nevešla. Ze 
srandy Nikču vysazujeme na největší 
dopisní schránku.

V domě na nás čeká obrovský kalei-
doskop, mega plyšový medvěd Kuky 
a další zajímavosti – třeba obrazy ze 
zápalek. Máme hlad, jdeme se posilnit 
na další zážitky. Čeká nás muzeum 
strašidel, kde je nejen svítící kostlivec, 
ale také hejkal, polednice, klekánice 
a samozřejmě nechybí čerti. A s po-
hádkovými bytostmi ještě zůstaneme. 
Přesouváme se do pohádkové země 
Fábula. Při vstupu nás vítá víla a vod-
nice, která nás zavádí do pohádkového 
podzemí. Nejdříve si musíme najít, 
které dveře vůbec do pohádky vedou. 
Most přes vodu musíme přeskákat jako 

žáby, což je docela sranda, protože 
u toho kvákáme. Dostáváme se do blu-
diště ze skříní, musíme najít tu správ-
nou a projít k čarodějnici, která tvrdí, 
že je zakletá princezna. Ta se nás sna-

žit nachytat, chce, aby-
chom si sedli na lopatu. 
Ale nás nedostala – řekli 
jsme ji, že nevíme, jak 
se na lopatu sedá, ať nám 
to ukáže. Ale nechtěla, 
prej tu pohádku taky zná. 
No škoda, mohly jsme 
ji do té pece šoupnout. 
Nikola s Evčou skonči-
ly u ježibaby ve vězení, 
za propuštění dostaly 
úkol – musely čertovi pře-
dat perníkovou tašku se 
vzkazem. A vzhůru k čer-
tovi. Nikola s Danem se 
neskutečně bojí. Čert už 
na nás čeká, peklo jak 
vyšité. Je tady i pekelná 
váha, která váží hříchy 
člověka. Nikola s třepají-
cím hlasem předává čer-

tovi perníkovou tašku a předává vzkaz 
od čarodějnice, že má krátkou a vype-
lichanou huňku. S čertem je největší 
sranda – tetě říká panimámo a nám ho-
lomci. Při odchodu na nás huláká: šou-
pejte nohama Holomci a panimámo, 
vy taky. Tentokrát se Nikola z pekla 
dostala. V dalších patrech pohádkové 
země jsou herny, kde jsou různé stolní 
hry, hlavolamy, skládačky – a také ša-
chy a Fábulo, nezlob se – jen ty figurky 
a kostky jsou daleko větší. Venku pak 
ještě procházíme bludištěm. Při odcho-
du si ještě všichni zazvoníme na zvo-
neček splněných přání. Plni dojmů se 
vracíme zpátky do Zborné, kde nás vítá 
Larinka a hodní domácí. Máme hlad 
jak vlci, tak hurá chystat večeři.
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V sobotu se konečně dočkala teta 
– po snídani vyrážíme do Jihlavské 
ZOO.  Hned při vstupu se zastavujeme 
u surikat – jsou fakt kouzelné. Tak 
a dál už se asi nedostaneme  - teta totiž 
objevila žirafy a zrovna probíhá jejich 
krmení. Žirafy jsou nám neskutečně 
blízko, ještě kousek a možná bychom 
si ji i pohladily. Pomalu si prohlížíme 
celou ZOO, ve stromech volně pobíhají 
malé opičky. Čas trávíme i v relaxační 
zóně – houpací sítě a mega klouzačku 
ve tvaru tobogánu nemůžeme vynechat. 
Po prohlídce ZOO, která je opravdu 
moc pěkná, si jedem prohlédnout Telč. 
Wau, takto náměstí s kašnou a starými 
domy nemá chybu! Na cestě zpátky 
se stavujeme ve vodním ráji – večerní 
koupání je super  - klouzačku, tobogán 
i bazény máme skoro jen pro sebe.  A to 
ještě netušíme, co nás čeká za překva-
pení v penzionu. Teta Romana, přítel-
kyně pana domácího, slaví narozeniny 
a nás pozvala taky. Rychle do obchodu 
koupit aspoň kytku a bombošku – jsme 
přece slušně vychovaní J. Kromě mi-
lého přivítání, byl pro nás nachysta-
ný dort, dětské šampáňo a zase dort 
a limča a pan domácí nám ugriloval 
maso – mňaaaam.  Byl to prostě krásný 

poslední večer. Teď už jen poděkovat, 
sbalit věci a spát. Zítra už musíme 
domů. Ráno uklidit, poděkovat maji-
telům za všechno, zavolat a poděkovat 
Zdence, která nám to všechno zařídila 
a zpátky do Liptálu.  

Velké DÍKY patří Zdence, která nám 
věnuje svou přízeň a díky ní jsme měly 

zajištěné krásné ubytování, Romanovi 
a Romči z penzionu Šacberk za milé 
přijetí a v neposlední řadě tetě a strej-
dovi, kteří s námi strávili osm krásných 
dní. A samozřejmě taky našemu vedení, 
které nás v této aktivitě podpořilo.

Rodinná skupina 3 a teta Ani
Foto: archiv DD a ZŠ Liptál
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HASIČI

I letos se u nás v Liptále konala ne-
tradiční hasičská soutěž. Tentokrát ale 
o týden dříve, a to poslední červnovou 
sobotu. Už od pátečního podvečera se 
horní fotbalové hřiště pomalu začalo 
měnit v překážkovou dráhu pro hasiče. 
V sobotu ráno pak nastoupil náš guláš 
mistr strýček Vaculík, aby nejen závod-
níkům a rozhodčím, ale taktéž divákům 
navařil svůj vyhlášený gulášek. A že se 
letos opět povedl! 

V sobotu po poledni se začali k nám 
sjíždět družstva hasičů i se svými fa-
noušky. Ač naše soutěž nepatří k těm 
nejnavštěvovanějších, rozhodně je jed-
nou z nejzajímavějších a nejnáročněj-
ších v okolí. A právě proto se k nám 
sjíždějí jen hasiči srdcem i duší, kteří se 
nezastaví ani před nástrahami, jež pro 
ně každoročně přichystáme.

A jak to letos vlastně dopadlo? Počasí 
nám přálo, guláš byl jako obvykle vy-
nikající, no a výsledky nás taktéž potě-
šily J. Oba naši mladí velitelé Dorča 
Ostrušková a Adam Bartozel obsadili 
krásná druhá místa a k tomu ještě druž-
stvo žen vyhrálo celkové pořadí ve své 
kategorii a doma zůstal pohár za prv-
ní místo. Takže co víc si přát? Snad 
jen, abychom se i v příštím roce sešli 
v hojném počtu opět u nás v Liptále při 
hasičské soutěži.

výbor SDH Liptál

Hasičská soutěž Liptál 2018
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18. června 2018
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Fs Lipta Liptál

V březnu 2014 byla založena v pořadí 
již 6. skupina Folklorního spolku Lipta 
Liptál. Chlapci ve věku od dvou do sed-
mi let vytvořili pod vedením umě-
leckého vedoucího Oldřicha Štroblíka 
souborek MALÍ OGAŘI.

Naši malí ogaři nenacvičují tance, 
neboť to v předškolním věku není při-
rozené. Hlavně si hrají: na pasínku, 
na dvorku, předvádí lidové zvyky - 
Vánoce, Velikonoce a dokonce i maor-
ský tanec Haka.

První veřejné vystoupení měli oga-
ři na 27. dětských folklorních dnech 
v červnu 2014 u nás, v Liptále. Od té 
doby jsme se zúčastnili 68 akcí. Stovky 
a tisíce diváků na malých představeních 
ale i na velkých festivalech potleskem 
povzbuzovali a odměňovali to nejcen-
nější, co máme: naše malé děti (nejen 
ogary) a lidové tradice. V průběhu pěti 
let prošlo ve skupině Malí ogaři celkem 
35 chlapců! Mnozí již dnes tancují 
v Malé Liptě. A budeme rádi, když naší 
malí školáčci budou pokračovat ve sku-

pině Malůšata pod vedením Pavlínky 
Vráblíkové a Jany Vaculíkové. 

Doplňujeme i skupinu Malých oga-
rů - zkoušky máme ve středu od 14:30 
do 15:30 hod v prostorách ZUŠ Morava 
nad Mateřskou školou Liptál, takže děti 
nemusí rodiče nikde vodit ani vozit. 
Velké poděkování za přípravu dětí pa-
tří rodičům, panu Oldřichu Štroblíkovi 
a v posledních letech i paní Dáši 

Černobilové za přípravu a evidenci 
krojů. Také obci děkujeme za podporu 
a přípravu malých suvenýrků na festi-
valy, kde se naše děti mohou seznamo-
vat s novými kamarády.

Věřím, že i rodičům udělali synové 
"Malí ogaři" pár chvilek radosti.

Liptál, 10.9.2018
Ladislav Michálek
Foto Josef Londa

Pět let "Malých ogarů" 
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Po devíti letech proběhla opět přátel-
ská - folklorní - výměna mezi souborem  
Lipta Liptál a Turnička z Liptovské 
Tepličky. Opět jsme strávili příjem-
né dva dny v malebné dědince pod 
Vysokými Tatrami.  Mezi nezapome-
nutelný zážitek patřil průvod. Ten je 
výjimečný tím, že většina majitelů 
domů připraví pro všechny návštěv-
níky průvodu občerstvení před vlast-
ním domem. Někteří dokonce reálně 
předváděli, jak se dříve sekla tráva, 
pralo prádlo v potoce, mlátila se sláma 
atd. Nesměly chybět také fotky před 
typickými „sklépky“, které jsou stále 
funkční. Spolupráce není pouze mezi 
soubory, ale také mezi obcemi. Proto 

doufám, že tato reciprocita bude pokra-
čovat i nadále. 

Andrea Čalová
Foto Radim Mojžíš

Jedna  z  nejstarších  tradic  oslavu-
jící  úrodu  se  uskutečnila  tento  víkend 
v Kroměříži.  I  když Dožínky Zlínského 
kraje začaly už v pátek, hlavní program 
se odehrál v sobotu, kdy ulice slavností 
doslova ožily. Zaplnilo  je osm set  kro-
jovaných  účastníků  z  Hané,  Valašska 
i Slovácka. Přihlížející zdravili, zpívali 
jim, ale i tancovali. Odměnou jim za to 
byl  děkovný  potlesk.  Ve  vzduchu  byla 
cítit slavnostní uvolněná atmosféra.

Dojat byl i starosta Kroměříže 
Jaroslav Němec, který ve svém proslo-
vu nezapomněl na vyjádření úcty.

„Žijeme v ideálním kraji, kde zeměděl-
ci dokážou vyrobit potraviny od brambor 
přes pečivo, maso až po víno a slivovici. 
V podstatě nám nic nechybí, za což bych 
jim chtěl poděkovat.“

Připojil se k němu také hejtman 
Zlínského kraje Jiří Čunek: „Některé 
předpovědi očekávaly hladomor, tak 
strašně to nedopadlo. Musíme poděko-
vat především Pánubohu a všem těm, 
kteří se na sklizni podíleli,“ podotkl 
hospodář Zlínského kraje.

To, že pro zemědělce nebyl tento 
rok lehký přiznal i ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

„Ale zvládli to a věřím, že to zvlád-
nou i potravináři,“ dodal. Také slíbil, že 
oběma odvětvím bude pomáhat a nebu-
de na ně přenášet další zátěž, zejména 
v podobě zbytečné byrokracie.

Sobotní program dále ovládl jarmark, 
folklorní vystoupení, gastrofestival 
s nabídkou regionálních potravin, vý-
stava zemědělské techniky, ale samo-

zřejmě i děkovná mše svatá. Slavnostně 
předáno bylo také ocenění vítězům sou-
těže Regionální potravina. (18.8.2018) 

Dožínek se zúčastnil i FS Lipta – 
základ, Malá Lipta a CM Kuráž ZUŠ 
Morava - Liptál.

Autor Jana Bradnová
Foto Jan Karásek 

Zdroj: https://zlinsky.denik.cz

FS Lipta základ opět v Liptovskej Tepličke

Nejen zemědělci slavili dožínky celého 
Zlínského kraje v Kroměříži
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Tanečníci ze seniorské skupiny 
a Ženský sbor Rokytenka se zúčastnili 
28. ročníku festivalu Evropské lidové 
řemeslo ve slovenském Kežmarku. Byl 
to v podstatě obrovský jarmark, měs-
to bylo plné nejrůznějších řemeslníků, 
účinkujících a návštěvníků. Během tří 
dnů jsme absolvovali čtyři hodinová 
vystoupení a při tom jsme si stihli pro-
hlédnout kežmarský hrad, ochutnat slo-
venské speciality a potkat se s místním 
souborem Magurák, který byl hostem 
Liptálských slavností v r. 2017.

Ing. Miroslava Jakubová,
Folklorní spolek Lipta Liptál

FS  Lipta na ELRO Kežmarok 2018 – 6.-8.7.2018

	 Ve	spolupráci	FS	Lipta	Liptál,	Obecního	úřadu	v	Liptále	a	přátel

	 	 se	v	sobotu	8.	prosince	2018	odpoledne	koná

Rodiče,	prarodiče	a	další,	kteří	máte	zájem	o	návštěvu	Mikuláše	s	jeho	družinou,	přihlaste	se	a	nahlaste	jména	
a	věk	dětí	do	čtvrtku	6.12.2018,	12:00	h,	na	OÚ	Liptál,	Jana	Vráblíková,	tel.		571438074,	e-mail:	obec@liptal.cz,	
nebo	u	členů	FS	Lipta	Liptál,	e-mail:	fosliptal@email.cz.		 	 	 	 	 	 	 				(jv)

Ilustrační	foto	2017	Radim	Mojžíš.	
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Pětidenní maraton tradičního i exo-
tického folkloru se opět stal nanejvýš 
důstojnou oslavou lidových tradic neje-
nom z České republiky a Slovenska, ale 
také z Číny, Indonésie a Portugalska. 
Hlavní organizátoři festivalu – Obec 
Liptál a členové Folklorního spolku 
Lipta Liptál vytvořili souborům pro 
jejich vystoupení výborné podmínky. 
Podařilo se včas dokončit opravu po-
dia a zajistit pro amfiteátr dostatečný 
zdroj elektřiny. Počasí bohužel „ob-
jednat nelze“, a tak letošní „liptálky“ 
začaly v téměř nesnesitelném vedru, 

49. MFF Liptálské slavnosti 2018
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které pak o víkendu vystřídal déšť 
a chladné počasí. 

Zahraniční soubory v rámci festivalu 
vystoupily v okolních obcích (Vsetín, 
Hvozdná, Všemina, Seninka, Vizovice). 
Na čtvrteční promítání na zámek při-
šlo do Liptálu nevídané množství ma-
lých i velkých diváků. Film Po strništi 
bos se všem moc líbil. O víkendu se 
hlavní dění přesunulo do liptálského 
amfiteátru. Sobotní odpolední program 
proběhl za deště, ale koncert výborné 
folkrockové kapely Docuku naštěstí 
mraky rozehnal a večerní program pro-
bíhal v pohodě za velké podpory příz-
nivců folkloru. Diváci zaplnili hlediště 
a vytvořili vynikající atmosféru, kte-
rou účinkující soubory velmi ocenily. 
Po půlnočním ohňostroji se však zno-
vu rozpršelo a vytrvalý déšť nepolevil 
ani v neděli. Organizátoři museli snad 
po prve v historii zrušit průvod. Nedělní 

program pak proběhl pod „klobůkem“. 
Věřte, bylo to velmi těžké rozhodnutí, 
ale kroje a hudební nástroje prostě 
zmoknout nemohou …. 

Z domácích souborů na festiva-
lu vystoupily soubory Handrláček 
a Handrlák z Kunovic, Mužský sbor 
z Kunovic, Nisanka z Jablonce nad 
Nisou, Ostravička z Frýdku-Místku 
a Zpěvule z Bánova. Tradičně účin-
kovalo také všech šest skupin domá-
cího souboru Lipta, CM Kuráž ZUŠ 
Morava – Liptál a nechyběla ani DH 
Liptalanka.

 
Mezinárodní folklorní festival Lip-

tálské slavnosti patří k největším a nej-
významnějším folklorním akcím v České 
republice. Mají takový věhlas, že podí-
vat se letos na jednotlivá vystoupení ne-
váhali přijet představitelé velvyslanectví 
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Číny a také sám velvyslanec Indonésie. 
Přijel rovněž prezident Evropské unie 
umění. V rámci pokračující spolupráce 
z loňského roku jsme přivítali delegaci 
starostů z Kostariky.

49. ročník je za námi. Děkujeme 
za vynikající spolupráci Obecnímu úřa-
du v čele se starostou Milanem Daňou, 
všem příznivcům folklóru a sponzorům 
za podporu, rodičům za pomoc při orga-
nizací slavností. Ten jubilejní, padesátý 
ročník se bude konat 23.-25.8.2019.

Ing. Miroslava Jakubová, Folklorní 
spolek Lipta Liptál

a Dušan Póč 
Fota archiv spolku

a Josef Londa
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Organizační štáb
49. MFF  Liptálské slavnosti 2018

Ředitel festivalu: Andrea Čalová, vedoucí FS Lipta
Čestný ředitel: Milan Daňa, starosta obce Liptál
 Ladislav Michálek, čestný předseda FS Lipta
Tajemník festivalu: Miroslava Jakubová, Jana Vráblíková, Ladislav Michálek
Koordinátorka zahraničních souborů: Miroslava Jakubová, Jarmila Mrnuštíková
Autoři programů: Pavla Kneblová, Miroslava Jakubová, Jarmila Hrádková, 
 Pavlína Vráblíková
Konference:  Pavlína Vráblíková, Pavla Kneblová, Iva Piskalová,  Oldřich Štroblík
Ekonomické zabezpečení: Tereza Matošková
Organizační zabezpečení: Zdenka Melichaříková, Jarmila Hrádková, Jaroslava Mojžíšová, 
 Jana Vráblíková, Petra Bzonková
Občerstvení: Zdenka Melichaříková, Jiřina Urbanová, Eva Maliňáková a členové FS Lipta
 Šárka Langová, Renata Švachová a kolektiv Školní jídelny při ZŠ Liptál
Technické zabezpečení:  Josef Valchář, Tomáš Mrlina, Miroslav Hrádek a členové FS Lipta, 
 pracovníci VPP při OÚ Liptál 
Pořádková služba: Petr Pekař, Tomáš Kráčala a další
Prezentace a péče o soubory:  Miroslava Jakubová, František Kozmík, Jana Pařízková,
 Dagmar Pivodová, Abelardo Lopéz, Lenka Ahmed, Iva Svobodová
  a členové FS Lipta - Malá Lipta
Péče o V.I.P. hosty:  Ladislav Michálek, Milan Daňa, Zdeněk Pšenica, Vladislava Vaculíková, 
 Jana Vaculíková, Veronika Michálková
Autoři  výstavy: Členové Mysliveckého spolku Brdisko, Lenka Ficová - ZUŠ Morava Zlín  
 - Liptál, Dana Králová
Květinová výzdoba: Irena Gebauerová, Jaroslav Kovařík
Zdravotní služba: Jarmila Hrádková
Fotodokumentace: Josef Londa, Dušan Póč
Videodokumentace: Liba Orsi, Dušan Póč
Grafický design: Radim Mojžíš
Jarmark, řezbářské a řemeslnické dny: Věra Jašková, Monika Gavendová, Jana Dočkalová – Kobzáňová
Doprovodný program: Jagāri - historický šerm, Ivana Futáková - koně
Ozvučení: Petr Bazel - Vsetín
Ohňostroj“ Liptálské slunce“ Josef Kovařík – Lípa

EUU má jeden ze základních cílů 
oceňování osobností, spolků a dalších 
subjektů, kteří se významně podílí na ší-
ření a udržování tradic, spolupráci mezi 
regiony a národy. V loňském roce byl 
mezi hostujícími soubory na 48. MFF 
Liptálských slavnostech vyhodnocen 
soubor z Kostariky.

Letos, na 49. ročníku obdržel oceně-
ní EUU - cenu akademického sochaře 
Štefana Pelikána - Umění v srdci, ko-
lektiv tanečníků Regina Dance Group 
- MACAO - ČÍNA, založena  byla 
v roce 2000.

Macao je bývalá portugalská kolonie, 
od roku 1999 zvláštní správní oblast 
Čínské lidové republiky. Rozprostírá se 
při ústí Perlové řeky do jihočínského 
moře, 60 km západně od Honkongu. 
Cílem skupiny je aktivně učit a pod-
porovat ty, kteří mají zájem o tanec. 
Ve svém repertoáru má tradiční čínské 
tance v moderní choreografii. Regina 

organizuje také výměnné kulturní akce 
a také se účastní tanečních aktivit v Číně 
i v zahraničí. Významná ocenění získala 
na festivalech v Šanghaji, Hongkongu, 
Taipei, Singapuru, Bangkoku a v aus-
tralském Perthu.

Na snímku přebírá ocenění vedoucí 
Regina Kuok v rámci hlavního gala-
programu Liptálských slavností od pre-
zidenta EUU p. Petra Vašíčka a člena 
prezidia Ladislava Michálka.

Ladislav Michálek, 17.8.2018

Evropská unie umění ( EUU) a folklor
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Myslivci

Jak už je naším zvykem, tak jsme po-
slední sobotu v červenci připravili pro 
naše děti, přátele a známé, myslivecké 
odpoledne plné her a zábavy. Naši 
členové pro Vás připravili soutěže pro 
děti v hodu šiškou na terč, malování, 
chůze na chůdách a jiné, pro dospělé 
pak tradiční hod sekerou. Vynikající 
zvěřinové speciality v podobě guláše 
od Ladi Škrabánka či Lojzi Kovařčíka, 
a nebo jako vždy perfektního pečeného 
divočáka se zelím a knedlů od Pavlíka 
Londy byly skvělým doplňkem k vy-
chlazenému pivku a živé hudbě v krás-
ném letním počasí. Letos nám poprvé 
udělala doprovodný program družina 
Jagari a myslím, že to bylo velmi 
přínosné. Všem členům a kamarádům, 
kteří se podíleli na přípravě celé akce 
moc děkuji, protože bez ochotných lidí, 
udělat něco pro ostatní ve svém osob-
ním volnu, je čím dál míň.

K našemu krásnému výročí 70. let 
od založení spolku jsme uspořádali 
výstavu v zámku při Liptálských slav-
nostech. Návštěvníci zde mohli zhléd-
nout fotografie z historie i současnosti 
mysliveckého života v Liptále a trofeje 
zvěře ulovené v naší krásné honitbě.

Začíná podzim a s ním i naše prá-
ce s krmením zvěře, aby bez strádání 
přežila zimu. Snažíme se s nejlepším 
vědomím i svědomím pečovat o zvěř 
v naší honitbě. A to jak přikrmováním, 
tak i lovem. Mnozí z Vás si stěžují 
na škody zvěří na zemědělských plo-
dinách, travních a lesních porostech. 
My se však snažíme minimalizovat tyto 
škody odlovem zvěře, avšak jsme také 
limitováni jak zákonem o myslivosti, 
tak zdravým rozumem. Nejde všechno 
"vystřílet". Zvěř přece odjakživa patří 
do přírody, která je součástí nás všech! 
A musíme si také uvědomit, že pokud 
chceme něco vypěstovat u lesa, nebo 
v lese, musíme MY vytvořit oplocení, 
aby tam zvěř nemohla, protože ona si 
nebude stavět plot, aby nemohla k nám! 
Jsme součástí přírody stejně tak, jako 
i zvěř. V životě jde o to, abysme se 
naučili žít v rovnováze jak se sebou, tak 
i se vším kolem nás.

Na liptálské myslivecké chatě se toho 
událo už mnoho. Mnoho akcí, zábav, 

oslav narozenin, přátelských posezení, 
pohřební hostina a letos také myslivec-
ká svatba. Já jako myslivecký hospodář 
jsem si vybral toto místo, abych zde 
řekl své ANO své milované a to zpe-
četil náš starosta a zároveň kamarád, 
Ing. Milan Daňa. Okolí chaty všem zú-

častněným dodalo kouzelnou atmosféru 
k prožití tohoto krásného dne. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat všem, co 
nám pomohli.

Hezký podzim přeje
Myslivecký hospodář Tomáš Mrlina

Foto: archiv spolku

Léto u myslivců....



Liptálský zpravodaj 3/2018  51

Ve středu 1.8.2018 ve 13 hodin, 
hned po náročném tréninkovém do-
poledni, začali na mysliveckou chatu 
Mysliveckého spolku Brdisko Liptál 
přijíždět auta se členy hokejového týmu 
VHK ROBE Vsetín. Pozván byl kromě 
všech hráčů i celý realizační tým - ma-
nažer, trenéři, kustod i masér, zkrátka 
všichni, co hrají i prvoligovému týmu 
pomáhají k vynikajícím sportovním vý-
sledkům.

Hokejový tým přivítali zástupci mys-
livců i obce. Poté společně všichni 
usedli k zeleno-žlutě prostřeným sto-
lům. K obědu byla slepičí polévka 
z domácích slepic, s domácími lokšemi 
a játrovými knedlíčky. Pak následo-
val pečený divočák s čerstvým zelím 
a knedlíkem, kdo chtěl, mohl zvolit 
brambory/zemáky. Samozřejmě nechy-
bělo plzeňské pivo a nealko. Po obědě 
děvčata uvařila kávu a všem podá-
vala dezerty, rovněž domácí výroby 
a jak jinak, než v zelenožlutých barvách 
hokejového týmu. Pro jedenkrát tedy 
hokejisté porušili životosprávu, ale tre-
nér Luboš Jenáček nás uklidnil slovy: 
„Kluci jsou v takovém tréninkovém 
zápřahu, že jeden oběd jejich herní 
výsledky určitě neovlivní! Je to spíše 
taková stmelovací akce!“  Nabízenou 
slivovici ale hokejisté odmítli.

Poté, co jsme v přátelském, ne-li ka-
marádském, posezení vyslechli samou 
chválu na oběd, předal starosta obce 
Liptál Ing. Milan Daňa s paní Janou 
Vráblíkovou hokejistům láhev slivovice 
se znakem Liptálu. Společně jsme pak 
ještě sportovcům popřáli hodně zdraví, 
spokojenosti v osobním životě a spous-
tu hokejových úspěchů. Pak jsme ještě 
poseděli a snažili se dozvědět něco 
o hokejovém dění v nastávající sezoně, 
která začíná začátkem září 2018. Trenér 
Luboš Jenáček nám prozradil pouze to, 
že tým vypadá velice dobře a ambice 
jsou vysoké! Poznámka: pokud jsou 
ambice hokejistů tak vysoké, jak si 
hokejoví fanoušci přejí, určitě jsme 
se se vsetínskými hokejisty v Liptále 
neviděli naposledy. Pokrmů ze zvěřiny 
vymyslíme ještě spoustu!

Myslivecký hospodář Tomáš Mrlina 
a starosta Ing. Milan Daňa také pozvali 
hokejisty na akce konané v Liptále jak 

Liptálští myslivci hostili 
VHK ROBE Vsetín – stav 1:0
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myslivci, tak i obcí, či dalších složek. 
My všichni, co máme hokej rádi, a ne-
ní nás málo, jsme na oplátku zváni 
do vsetínského svatostánku na vypjaté 
zápasy.

Manažer klubu, výborný hokejista, 
Radim Tesařík, který nám, vsetínských 
fanouškům, udělal v minulosti tolik 
radosti, se v kuchyni rozloučil se také 
s další členkou mysliveckého spolku 
Michaelou Orságovou a její babičkou, 
které toto vše pomohly připravit, po-
děkoval všem za pozvání, udělali jsem 
společné foto a hokejisté se pomalu, 
po náročném obědu, začali odebírat 
k domovům.

To, že nás nenavštívil první trenér 
Jirka Dopita, nás i jeho mrzelo, ale bo-
hužel musel z rodinných důvodů zrov-
na opustit Vsetín. Druhý den nám ale 
vzkázal, že se mezi nás do Liptálu při-
jde určitě někdy podívat. Necháme se 
tedy překvapit. Navíc, Jirka Dopita sám 

patří do Hubertova cechu a je vášnivým 
myslivcem! Můžeme jej pozvat třeba 
na hon. Kluci vynechají rozbruslení 
a rázem máme ty nejkvalitnější honce! 
J (Pozn. snad hokejový mančaft rozu-
mí legraci.) 

Shrnuto - liptálští myslivci hodili tre-
nérům i hráčům pomyslnou rukavici se 
slovy: „My jsme Vám ukázali, co umí-
me, teď je řada na Vás!“ Trenér Jenáček 
hlášku zdůraznil a pomyslně hozenou 
rukavici zvednul. Slíbil, že tým udělá 
všechno, co je v jejich silách, aby sezo-
na stála za to.

Za myslivce jsme předali tréneru 
Jenáčkovi litr čtyři roky staré slivovice 
se slovy: „Pro nejužitečnějšího hráče 
v prvním domácím zápase s Kadaní 
v pondělí 10. září 2018“. A jak jinak, 
než „Na zdraví všem!“. (Pozn.: v době, 
kdy článek vyjde, je již utkání odehráno 
s výsledkem Vsetín : Kadaň 11:0 !)  

Velké díky patří všem zúčastněným 
– jak ze strany VHK ROBE Vsetín, tak 
všem těm, kteří se podíleli na přípravě 
pohoštění. Ono, v horkém dnu strávit 
celý den u rozpáleného sporáku není 
také žádná sranda, ale těžký zápas J! 

Budeme všichni nadále hokejistům 
držet palce a věříme, že pokřik, který se 
ozývá při každém zápase:

MY SE VRÁTÍME, 
TAM, KAM PATŘÍME!

bude brzy pro příznivce hokejové rodi-
ny minulostí a nostalgickou vzpomín-
kou na současné hokejové dění „na“ 
Vsetíně! Protože přece: „Vsetín míří 
do EXTRALIGY!“ 

Za Obec Liptál:
- starosta – Ing. Milan Daňa
- fotograf - Jana Vráblíková

Za Myslivecký spolek Brdisko Liptál:
- myslivecký hospodář Tomáš Mrlina

- autor článku - Martin Orság
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Před dvěma byl za účasti veřejnosti 
vysazen nový ovocný sad, celkem je 
zde 76 ks ovocných dřevin, v různém 
druhovém zastoupení. Bohužel letos 
přes zimu si sad vybrala za cíl návštěvy 
zvěř. I přes oplocení pletivem došlo 
k tomu, že kmínky několika stromků 
jsou velmi poškozené. Pravděpodobně 
při vytloukání parohů od srnců, kdy 
pletivo nevydrželo nápor a zdeformo-
valo se. Stromky s takto poškozenými 
kmeny uschly. Zajímavé je, že si zvěř 
vybrala hrušně. Až na jednu jedinou 
jsou všechny hrušně takto s tímto po-

škozeným kmenem uhynulé. Na pod-
zim tohoto roku dojde proto k obnově 
a všechny odumřelé uschlé stromy bu-
dou ve stejném druhovém zastoupení 
opět vysazeny. 

Ostatním dřevinám se i přes suché 
léto dobře daří. Korunky byly na jaře 
ostříhány, na což stromky pěkně zare-
agovaly. A několik jabloní už dokonce 
zaplodilo pár jablíček.

Na fotografii plody zimní odrůdy 
Boikovo.

Věra Jašková, ČSOP Liptál

  Rok se nám posunul do barevného 
podzimu a naše sezóna se pomalu chýlí 
ke konci. Čekají nás poslední rozlučko-
vé akce jak se skupinami tak širokou 
veřejností. Než Vás k nim, ale dovedu, 
rád bych Vás seznámil s tím, co se nám 
za uplynulé měsíce podařilo.

  Historie je úžasná, nám reenactorům 
otevírá bránu světa, který tvořili naši 
předkové. 

Jak žili, co dělali a co po sobě zane-
chali. A přesně to poslední je to, čemu 
bychom měli věnovat velkou pozornost. 
I my dnes tvoříme historii. Historii, 
kterou si snad pozdější generace oblíbí 
stejně jako my tu předchozí. Otázkou 
je, co jsme schopni po sobě zanechat 
budoucím generacím. Oni nám zane-
chali mnohé, ale jednu věc určitě ne 
a tou věcí je odpad, proto se naše dru-
žina 14.4.2018 aktivně zapojila do akce 
Ukliďme Liptál. Prošli jsme část naší 

obce po frekventované turistické stezce 
Lůžko – Vartovna– Syrákov, tak jsme 
aspoň málem přispěli k zachování po-
řádku v naší přírodě. Naše krajina totiž 
vypovídá o nás samotných, je úžasná 
a čistá a taková by měla zůstat.

  Máme za sebou opravdu náročné 
měsíce, kde každý volný den jsme věno-
vali našemu rozvoji, akcím, spolupráci 
a přípravám.  Thorun zorganizovala pro 
skupinu focení s Vlky. Díky Davidovi 
a jeho přítelkyni Zuzce (Suzanne Pear 

– Photography) a jejich dvěma úžas-
ným československým vlčákům jsme 
při našem výšlapu po kotároch z Lůžka 
do Lutoniny nafotili krásné kostýmové 
fotky. Výšlap jsme zakončili na chatě 
v Lutonině, kde nás čekal pan Stanislav 
Migdal. Připravil nám místo k odpo-
činku a prohlídku svého muzea mo-
torových pil, které vřele doporučuje-
me navštívit. Se Zuzkou a Davidem 
jsme rovněž navázali spolupráci a to 
s azylovým rančem Valkýra ve Velké 
Lhotě, který provozují. Stále také po-

ČSOP Vartovna Liptál

JAGĀRI

Co nového v ovocném sadu

Lovecká družina Jagāri – novinky ze severu 
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kračujeme ve spolupráci s Brumovským 
sdružením a jejich amatérským filmem. 
V létě jsme strávili nedělní odpoledne 
ve Smolině a užili si natáčení bojových 
scén. Některá z dalších natáčení se v bu-
doucnu přesunou i k nám na osadu.

  Nejdůležitější okamžik pro celou na-
ši družinu byl však ten, kdy se nám po-
dařilo uzavřít smlouvu na pronájem po-
zemku pro stavbu naší osady. Po téměř 
ročním hledání a jednáních jsme kon-
taktovali i místní firmu Prodag. Po te-
lefonické domluvě a sjednání schůzky 
se zdálo, že se na nás konečně usmálo 
štěstí. A bylo tomu tak. Setkal jsem se 
s panem Opavským jakožto majitelem 
firmy a jeho dcerou paní Silvií Hluchou, 
která je majitelkou onoho pozemku. 
Oba dva mají za sebou úspěšnou ka-
riéru ve sportovním šermu a naše vize 
osady se jim zalíbila. Patří jim veliké 
díky za celou naši družinu. Jsme teprve 
na začátku a velice si vážíme, že nám 
dali šanci. 

  Práci na pozemku za zvoničkou vě-
nujeme každou volnou chvíli. Může se 
zdát, že to jde pomalu, ale vše děláme 
sami ve svém volnu a každý z nás se 
opravdu snaží. Materiál si odpracová-
váme na brigádách a následně sami 
připravujeme na stavbu. Zatím jsme po-
stavili prvních pár metrů čelní palisády 
a do zimy bychom rádi postavili celé če-
lo a vstupní bránu. Příští rok by pak měl 

vyrůst hlavní přístřešek s posezením, lís-
kové záhony a malý přístřešek s hřištěm 
pro děti, zkrátka zázemí nejen pro nás, 
ale i pro tématické akce s jinými skupi-
nami a veřejností – barvení látek, tkaní, 
řemeslné víkendy, bylinkaření a různé 
workshopy, přednášky a tréninky. 

Letos jsme byli opravdu úspěšní, i co 
se týče přípravy a vyrábění výbavy. 
Velký dík si zaslouží Dalibor Dvořák 
z Bystřičky, člověk, který nám neskuteč-
ně pomáhá jako přítel, řemeslník i jako 
rádce v otázkách bojových a dobových. 
Díky němu jsme se posunuli zase o kou-
sek dál. Navštívili jsme ho v jeho dílně 
a společně ukovali první puklice (tzv. 
Umba ) na štíty, které jsme si sami také 
poprvé vyrobili. Jeho preciznost ve vý-
robě se posunuje s každým výrobkem 
výš a výš a nás nesmírně těší, že je to 
právě on, kdo našim válečníkům „chrání 
hlavy“. Úlfarr a Drengr jsou hrdými ma-

jiteli nových přileb, které vyšly z jeho 
dílny. I náš mistr kovář Roman Kašpar 
se velice činil. U něho v dílně jsme se 
zapotili při výrobě druhého kopí, jež 
rozšiřuje řady našich zbraní. A k tomu 
ještě tři čepele nožů, které budou zdobit 
osobní výbavu válečníků. Vážíme si 
obětavosti a práce obou mistrů.

  Od podpisu smlouvy se snažíme dělat 
maximum na budoucí osadě, avšak stále 
jezdíme a jsme vidět i na akcích jako byl 
Dětský skautský den ve Vizovicích. 

Navštívili jsme náš oblíbený Utgard, 
který se letos přesunul z Rajecké 
doliny do obce  Partyzánská Ľupča 
na Slovensku. Zde organizátoři posta-
vili úplně nový Archeopark Liptovia. 
Poprvé zde zakusili chuť bitev i naši 
válečníci a historii na vlastní kůži zažil 
také nový člen naší družiny, kterým se 
stal Dominik Cedidla, od teď známý 
jako Vígr. 

 
 V rámci spolupráce s místními 

spolky jsme připravili dětský koutek 
na mysliveckém odpoledni v Liptále. 
Sem zavítala část družiny a přátelé, 
kteří neváhali obléct kostým a přidat 
se k nám alespoň na jedno odpoledne. 
Děti si mohly vyrábět ze dřeva růz-
né druhy zvířátek a vyzkoušet tkaní. 
A konečně nechyběla ani ukázka boje. 
Poněkud drsnějšího než by se dalo 
čekat, avšak naši muži, jež představují 
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elitní válečníky té doby ani nemohou 
být jiní.

 Já s Dengrem jsme se zatím vydali 
na svůj první viking (nájezd). Dostali 
jsme letos nabídku od Dalibora Grimma, 
jež je součástí Wolinské Flotily – Flota 
Jarmeryka, na Rejs po Štětínském záli-
vu. Neváhali jsme a udělali jsme dobře. 
Čtyři nezapomenutelné dny a noci, které 
jsme strávili jako součást 13-ti členné 
posádky na dobové dlouhé lodi Snekkar 
nám ukázaly nový svět a zaryly se nám 
hluboko do našich srdcí. Věřte, že toto 
dobrodružství zahrnující noční plavby 
a hodiny veslování navzdory rozma-
rům počasí, otestovalo naši vytrvalost 
a několikrát nás dovedlo až na pokraj 
našich sil. Mohli jsme ale zažít sílu mo-
ře a představit si jak zdatní museli být 
muži, kteří se na takových lodích plavili 
z Dánska do Anglie, či Francie. 

   Po návratu zpět na Wolin jsme 
se zúčastnili také festivalu. Já jsem 
opět stanul v bitvě a hájil řady Armii 
Boleslavy a dělal čest své skupině, stej-
ně jako Drengr, který zůstal a pracoval 
společně s lidmi z Floty na lodích, které 
vozily turisty a skupiny.

   Jak jsem již zmínil, naše skupina se 
snaží nejen rekonstruovat život dávno 
minulý, ale stejně tak se aktivně podí-
let i na naší přítomnosti. Jakožto veli-
tel cítím velkou hrdost pokaždé, když 

z našich řad vzejde něco, co má smysl. 
Jedna z těchto věcí je i Drengrovo vě-
nování vlasů. Drengr se zapojil do akce 
kadeřnictví Dlouhovláska na darování 
vlasů pro výrobu paruk, které vrací 
úsměv na tvář ženám a dětem po on-
kologických onemocněních. Udělal si 
výlet do rádia Rockmax, které je pod-
porovatelem akce a předal zde oficiál-
ně svoji mnohaletou chloubu. Pěstěné 
lokny, které mu záviděla nejedna dívka 
či žena, tak udělají radost na tom správ-
ném místě.

  Radostnou novinou nám bylo i srpno-
vé narození prvního miminka v družině. 
Malá Eliška Minářová se narodila našim 
členům Markétě - Zarje a Romanovi. 

Za celou naši družinu jim ještě jednou 
přejeme jen to nejlepší a hlavně hod-
ně pevného zdraví, lásky a těšíme se 
na společné chvíle na osadě. 

  Máme za sebou i Liptálské slavnosti, 
které jsme jako minulý rok navštívili 
s našim dobovým táborem, dětským 
koutkem a nově i přehlídkou bojů. Sešli 
jsme se tentokrát v jiné sestavě spolu 
s nováčky a zájemci o družinu Michalem 
Vodákem a Martinem Jurajdou. Počasí 
se nám letos moc nevydařilo a museli 
jsme se tomu i přizpůsobit a improvi-
zovat.  Doufejme, že na příštím jubilej-
ním ročníku tomu bude jinak a my se 
sejdeme u večerního ohně, kde budeme 
malým i velkým návštěvníkům vyprávět 
příběhy ze života Slovanů i seveřanů. 

  To všechno jsme zažili za posled-
ních pár měsíců a stále nám chodí nová 
pozvání a nové nabídky na spolupráci, 
nebo návštěvy akcí i v dalším roce. 

  Nás ještě čeká 22. 9. Žijeme středově-
kem před zlínským zámkem. Víkend na to 
zakončí historická akce v Mikulčicích 
naše letošní putování a pak už se budeme 
jen činit na domácí půdě. 

  Závěrem bych také rád pozval míst-
ní i mládež, se zájmem o naši družinu, 
podívat se za námi, když budeme pra-
covat, nebo trénovat na osadě. Stačí 
nás kontaktovat na FB Jagāri a domlu-
vit se, kdy tam budeme. Na historické 
akce zejména v zahraničí máme sice 
požadavek 18+ ale co se týká místních 
akcí, výšlapů a fungování s družinou 
v Liptále a na Valašsku, rádi přivítáme 
i mladší zájemce. 

Velitel Jagāri Halfdan Ulfr
Foto archiv Jagāri
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Trans dolomitic way – závod, ve kterém poznáš sám sebe
4.7.2018 odstartoval v italském Teseru 

mezinárodní vytrvalostní nonstop závod 
vysoké  specifické  hodnoty,  jehož  délka 
byla  1.070 km  s  neuvěřitelným  převý-
šením 24.000 m a časovým limitem pro 
dokončení závodu 100 hodin. Na trase 
bylo několik check pointů, míst kterými 
museli  závodníci  projet.  Cizí  podpora 
účastníkům je zakázána.

  
Trasa tohoto silničního závodu ved-
la přes 20 legendárních průsmy-
ků Dolomit mezi regiony Veneto, 
Lombardie, Trentino a Friuli Vene-
zia Giulia. Emoce, kterých se mi 
dostávalo při přejezdu pass Stelvia, 
Mortirolo, Monte Grappa, Tre Cime 
Di Lavaredo, Falzarego, Pordoi, 
Pampeago a dalších 12 se mi jen těžko 
popisují... Splnění limitu pro mě zna-
menalo ujet průměrně 265 km a nastou-
pat 6.000 výškových metrů denně.

 
Nejsem čistokrevný závodník, nehoním 
se za umístěním, jezdím především pro 
radost. Miluju dobrodružství a pocit 
svobody. Každý takový závod je pro mě 
především výzvou, zkouškou odvahy, 
nasazení, testem psychické a fyzické 
připravenosti. Při tréninku trávím stov-
ky hodin v sedle. Přihlásit se na Trans 
Dolomitics byla ode mě spíš drzost než 
promyšlená strategie. Ale když jsem 
viděl Petra Nováka (Tachov), jak sdílí 
tuhle událost na facebooku, nemohl 
jsem jinak. Titulní stránka s passem 
Stelviem mě ohromila.

 Na start mě doprovodila rodina – 
manželka a dcery Michaela a Kateřina 
s přítelem Janem. Je fajn, když vám 
někdo věří, alespoň jsem si mezi drsně 
vyhlížejícími Italy nepřipadal tak ztra-
cený. Byl tu taky Petr Novák, kromě 
mě jediný Čech, společně jsme prošli 
přes prezentaci a ve 20:00 hodin vyra-
zili do závodu.

 Start závodu
 
Po startu se jelo vlažně, celý pelo-

ton 22 závodníku se držel pohromadě. 
Bylo jasné že úvodní 25 km dlouhý vý-
jezd na nejslavnější průsmyk v Alpách, 
Passo Dello Stelvio (2.757 m), prověří 

připravenost každého z nás. Jelo se mi 
dobře, noční průjezd 48 serpentinami 
s převýšením téměř 2.000 m do nej-
vyššího bodu závodu byl doslova ma-
gický. Následný 22 km dlouhý sjezd 
do Bormia už tak slavný nebyl, v 6 °C 
jsem totálně promrzl, a aby toho nebylo 
málo, začalo pršet.

Passo dello Stelvio
 
Třesouce se zimou přijíždím na prv-

ní kontrolní bod do Bormia, na zdej-
ším fotbalovém stadionu byla mož-
nost malého občerstvení, potkávám zde 
také Petra, společně volíme hodino-
vý spánek. Když vyjíždím, je světlo, 
neprší a z prezenční listiny zjišťuji, 
že jsem poslední, i němka sandra 
Rossgalla je už pryč. Nevadí, je lepší 
být lovcem než hnanou zvěří, říkám 
si, když pomalu stoupám do průsmyku 
Mortirolo. Následně pak přejíždím pas-
sa Crocedomini a San Roco, pozvolna 
naplňuji plán prvního dne, ujet 370 km, 
nastoupat 6.800 m, stihnout trajekt přes 
Lago di Garda.

Mortirolo
 
Poslední spoj přes Lago jede v 19:20 

hod., pokud bych ho nestihl, musel 
bych jezero objet 70 km dlouhou ob-
jížďkou. Čekat na další ranní spoj bych 
si vzhledem k 100 hod. limitu závodu 
nemohl dovolit. Naštěstí se daří, trajekt 
s vypětím všech sil stíhám. Potkávám 

Úspěchy našich občanů
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zde znovu Petra Nováka, stěžuje si 
na silnou bolest v koleni, snaží se pak 
ještě bojovat, ale převýšení je tak ob-
rovské, že následně musí ze závodu od-
stoupit. Mrzí mě to, o to víc se snažím 
pozvednout český prapor a nezklamat.

Trajekt přes Lago di Garda
 

Přestal jsem počítat čas, kopce jsou 
šílené, stoupání v řádu desítek kilome-
tru je ubíjející, teploty přes 35 °C přes 
den, v noci pak hluboko pod 10 °C, 
do toho občas zaprší. V dlouhých sjez-
dech se snažím neusnout, občas musím 
zastavit a narovnat prsty na rukou sví-
rající v bolestivé křeči brzdové páky. 
Spánek jsem omezil na 2 hodiny den-
ně. Jede se mi dobře, příroda Dolomit 
je nádherná, dostal jsem se do rytmu 

a pomalu odpočítávám nastoupané 
výškové metry.

Trans Dolomitic má ve zdejších kra-
jinách dobré jméno, číslo na řídítkách 
s označením závodu vyvolával mezi 
domorodci i cyklisty projíždějící kolem 
respekt a dávali mi najevo své sympa-
tie. Občas u mě přibrzdilo i auto a hla-
sitým povzbuzováním členů posádky se 
snažili podpořit moje úsilí.

 
Pomalu jsem se prokousával závodem 
a dojížděl jednoho závodníka za dru-
hým. Byl to boj, můj černý dres se 
změnil v šedou prosolenou krustu a i já 
jsem toho začínal mít plné zuby. Své 
myšlenky jsem začal soustředit na pro-
jetí posledních pěti průsmyků, me-
zi kterými byli mimo jiné Tre Cime 
di Lavaredo (2.333 m), Falzarego 

(2.105m) a Pordoi (2.239 m). I přes 
krizi pramenící z nedostatku potra-
vin a následnou únavu jsem v sobě 
dokázal najít dostatek sil, abych ty-
hle kopce překonal. Závěrečné passo 
Pampeago (1.983 m) jsem si doslova 
užíval, v prudkém dlouhém stoupá-
ní ještě míjím Itala Fabia Mazzera 
tak, aby se nedokázal chytit do háku. 
Posledních několik set výškových met-
rů jedu na krev. Přesto, že je nahoře jen 
9°C do sjezdu se ani neoblékám, bojím 
se, že mě Fabio dojede.

 
V závěrečném klesání mě dostihly 
emoce, i přes snahu soustředit se na po-
slední technický sjezd jsem se neubránil 
slzám dojetí. Velká touha uspět mě 
dovedla až na samý konec mojí ces-
ty. Ve vysoké konkurenci mezinárodní 
extrémní cyklistiky projíždím cílem 

v čase 96 hodin 20 min na 2. místě 
v kategorii 40+, celkově na 5. místě. 
Vítězem tohoto neuvěřitelného závodu 
se stal 47-letý Ital Fiorindo Busellato 
v čase 81 hodin. O deset hodin později 
dorazil druhý Němec Gernot stenz.

Jak řekl hlavní pořadatel Mauri 
Barbolini na začátku:

 „Na tento závod se může přihlásit 
jen šílenec.“

 
Text a foto: Aleš Melichařík
Zdroj: www.cykloserver.cz 

28.8.2018

Aleš Melichařík jel ale i další závody. 
Vloni Volf Men (2.222 km, převýšení 
37.000 m, 3. místo), 555 NONSTOP 
(590 km, převýšení 14.000 m, 1. mí-
sto). Letos to byl mimo Trans Dolo-
mitics - extrémní závod Loudání 
Českou Krajinou  (680 km, převýšení 
11.000 m), 333 Extreme Spiš (333 km, 

Cenná trofej
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převýšení 8.500 m), 777 VKT Nonstop 
(791 km, převýšení 11.500 m, 1. místo). 
(Jen pro představu:  od obecního úřadu 
na Vartovnu je to zhruba 200 výško-
vých metrů…) 

Ale o tom třeba příště.

Aleši, gratulujeme k takovým vý-
konům, které jistě zasluhují obdiv 
nás všech. A děkujeme i za tak skvě-
lou reprezentaci naší obce! Přejeme 
hodně dalších úspěchů, pevné svaly 
i nervy a odolnost, kterých je jis-
tě v těchto neuvěřitelných závodech 
hodně potřeba. 

Aleš Melichařík
44 let, pravidelný účastník cyklistic-

kých nonstop ultramaratonů z Liptálu

Jak dlouho se věnujete cyklistice?
„Už jako puberťák jsem rád s ka-

marády jezdil na dlouhé čundry. 
Za bolševika jsme se spacákem pod 
sedadlem na rozvrzaném favoritu 
objížděli republiku. Pak ale přišla 
rodina a kolo šlo stranou. Stal se ze 
mě vypasený řidič kamionu. Děti 
ale odrostly a zaměstnání jsem při-
způsobil svým potřebám. Náhodou 
se mi dostal do ruky článek o Janu 
Kopkovi a jeho závodu 1000 miles. 
Tenhle dobrodružný způsob závodě-
ní mě pak poznamenal…“

Co považujete za svůj největší 
úspěch?

„Můj největší úspěch je spokojená 
a zdravá rodina, která mě podporuje 
a fandí mi.“

Čeho byste chtěl dosáhnout?
„V cyklistice mám stále nějaké plány, 

baví mě se posunovat. Po letošním do-
jetí Loudání Českou krajinou (extrémní 
závod  bez  podpory  na  700 km  –  pozn. 
red.) se mi podařilo dokončit Trans 
Dolomitics Way na 5. místě (extrémní 
nonstop závod v Dolomitech bez podpo-
ry  na  1070 km  s  převýšením  24.000 m, 
limit  100  hodin  –  pozn.  red.) Z men-
ších plánů to pro letošek ještě bude 
333 Extreme ve Spišské Nové Vsi, 
Vrchařská koruna Trenčianska nonstop 
777 km a ještě jeden podzimní švih, 
o kterém zatím pomlčím…

Dnes pro čtenáře Aleš i uvařil 
- Mycák (králík) na smetaně 
podle naší babičky:
(Pozn. Tak aspoň víme, kde bere Aleš 

tu sílu! J)

suroviny:
1 parádní mycák, 500 ml smetany, 

3 cibule, sůl, pepř, 100 g tvrdého sýru
Postup:
Mycáka naporcujeme na jednotlivé 

části. Ty pak omyjeme vodou a osuší-
me. Na dno středně velkého pekáčku 
dáme nakrájenou cibuli. Osolené a ope-
přené porce mycáka položíme na ci-
bulku a vše zalejeme smetanou, dáme 
péct do trouby (200°C) cca 45 minut až 
do změknutí. Před koncem pečení my-
cáka posypeme nastrouhaným sýrem. 
Podáváme s rýží. Tohle jednoduché 
jídlo je oblíbené v naší rodině už po ně-
kolik generací.

Převzato z Jalovce 17.7.2018

Z dostupných materiálů vybrala 
Jana Vráblíková

Foto: Aleš Melichařík

Motto:
„Dílčí osobní vítězství, dosažení 

svého vlastního cíle, sebepřekonání, 
nabytí sebedůvěry, pocit pokory, úcta 
k soupeři i přírodě, poznání i sebepo-
znání, strach i euforie, radost i bo-
lest… a hlavně velké dobrodružství!“

Jistě si vzpomenete na Liptálský zpra-
vodaj č. 4/2015  a č. 3/2016,  kdy jsme 
o tomto závodě (1.000 mil – 1.663,98 km, 
cca 38.000 výškových   metrů), o výdrž 
a prověření lidských schopností, psali. 

V minulosti se jej zúčastnili 
i Liptalané: Aleš Melichařík - 1.000 mil 
jel  2x,  v  roce  2014  a  2015 a Pavel 
Hrbáček - 500 mil v roce 2014. 

Nyní k nim přibyl další, který se chtěl 
pokusit zdolat tento velmi obtížný zá-
vod – tentokrát dokonce na jednokolce. 

Už sama odvaha přihlásit se v takové 
disciplíně do nonstop ultramaratonu  
napříč Česko – Slovenskem a nastoupit 

1000 Miles Adventure 2018      
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na start, stojí jistě za uznání. Start pro-
běhl 1.7.2018 v Hranicích v Čechách.

Další nováček na startu rovnou při-
vádí do Mílí i novou disciplínu. Jak 
jistě záhy pochopíte, má o kolečko míň! 
A myslíme tím disciplínu technickou, 
nikoli tělesný handicap. Jmenuje se 
Libor Londa (Liptál) a asi brzy pocho-
píte, proč si říká Kozel.

Ale asi by bylo nejlepší začít videem, 
tak mrkněte na odkaz a níže si pak mů-
žete přečíst, jak se Libor k této disciplí-
ně dostal a co čeká od Mílí…. https://
youtu.be/0pJRBE1GLIk 

A co říká Libor?
Jezdím od února 2010. Kdysi jsem vi-

děl nějaká videa, jak na tom borci jezdí 
v lese a hrozně mě to lákalo vyzkoušet. 
Tak jsem si od spolužáka jednokolku 
půjčil a nakonec koupil - je to návykové 
jako nějaká droga a kdo to vyzkouší, tak 
nechce přestat J. Po půlce dne stráve-
ném trénováním už jsem ujel cca 50 m 
a věděl jsem, že chci víc. Je to docela 
dřina, protože na kole si odpočineš při 
jízdě z kopce, ale jednokolka má natvr-
do spojené kliky s oskou, takže se musí 
šlapat pořád... Ta první jednokolka moc 
nevydržela, takže jsem ji po čase prodal 
a pořídil něco pevnějšího. Obě to byly 
jen 20", takže byly spíše na skákání 
po trialových překážkách atp., ale pro-
jel jsem toho na nich docela hodně. 
Dodnes nechápu, že jsem na tom ujel 
třeba přes 40 km z Pradědu přes Rejvíz 
do Bělé pod Pradědem. Byla to na tom 
malém kole celkem dřina.

V červnu 2016 jsem se pak rozhodl 
pro pořízení 24" stroje. Byl to docela 
rozdíl - nejhorší asi bylo zvyknout si 
na používání kotoučové brzdy, kterou 
jsem do té doby neměl.

Absolvoval jsem zatím 4 závody 
a "úspěšně" sbíral místa na konci star-
tovního pole. Ale jezdím hlavně pro 
zábavu, takže na umístění mi až tak 
nezáleží. Spíš si jedu užít atmosféru 
a pokecat s lidmi. Moc nás tam sice ne-
bývá, ale snad se to časem zlepší a bude 
nás víc. Navíc mám rád pivo, takže 
závodit po ránu proti některým lidem, 
kteří to berou moc sportovně, nemám 
velkou šanci.

Před nedávnem mi dorazila jednokol-
ka nová, tentokrát 27,5". Na menším 
kole se člověk víc našlape, tak jsem 
na Míle pořídil něco jiného. Sice má 
lepší průchodnost terénem, ale zase se 
hůře ovládá a musí se do toho dát víc 
síly, ale je to jen o zvyku, tak doufám, 
že to nějak s krosnou na zádech uko-
číruju.

Od Mílí vůbec nevím co čekat, nikdy 
jsem nic podobného nejel, takže je to 
pro mě premiéra. Mám poslední dobou 
problémy s kotníky a občas zlobí kole-
no, tak jsem zvědavý, jestli se to bude 
nějak ozývat, nebo jestli budu moct 
pokračovat v jízdě. Mám rád adrena-
lin a výzvy, tak snad to nějak půjde. 
Uvidím až na trati, ale doufám, že doje-
du co nejdál, nejlíp až do cíle?

K Mílím jsem se dostal přes známé-
ho z dědiny, který to jel už 2x. Vloni 
jsem se navíc úplnou náhodou potkal 
s Richardem Štěpánkem ve vlaku a ně-
jak jsme se zakecali a přesvědčoval mě, 

ať to zkusím ještě ten rok. Říkal jsem 
mu tehdy, že jsem nad tím přemýšlel, 
ale že si to když tak nechám na letošní 
rok jako dárek k 30. narozeninám. No 
a tak jsem přihlášený na start J

Pár slov od Richarda Štěpánka – 
bikera, chodce, koloběžkáře a spiso-
vatele, kterého Libor zmiňuje:

„Ještě,  než  se  ozve  startovní  výstřel 
Mílí, chci Vás všechny pozdravit a něco 
Vám říct. Užívejte si každé chvíle, kte-
rou prožíváte. Ne to, co jsme slyšeli, ale 
to co jsme zažili, je to, co v nás zůstane. 
Zanechme  nevraživosti  a  usmívejte  se 
na lidi kolem. Nenechte se strhnout vál-
kou  značek  a  reklamy.  Je  přeci  jedno, 
na čem jezdíte, co nosíte, čím se umývá-
te i v čem perete, pokud máte ze života 
radost,  zjistíte,  že  jediný  a  cenný  je 
čas, který nám ještě zbývá. Přemýšlejte 
i  o  tom,  co  kde  napíšete  a  jaká  volíte 
slova.  To  že  budete  ohleduplní,  slušní, 
nezaujatí,  otevření  a  naučíte  se  mít 
radost  z  maličkostí,  Vás může  jen  po-
sunout. 

Z průběhu závodu:
Den devatenáctý – Míle nejsou jen 

cyklistický závod…
O tom, že Míle nejsou jen o kla-

sické MTB cyklistice svědčí dnešní 
den. Do cíle dorazí zřejmě 5 účastníků 
a ani jeden nejede na „běžném“ kole. 
Konkrétně:

– první dorazil koloběžkář - Richard 
Štěpánek, žijící legenda Mílí. První co 
v cíli udělal je, že vysekl poklonu své 
koloběžce. Nicméně, Richard, nejen 

Z uvedeného už víme, že se Liborovi závod hlavně ze zdravotních důvodů nepodařilo dokončit. Přesto je ujetých 201 km 
za 5 dní - na jednokolce velmi obdivuhodných a jistě stojí za zmínku! Tak, Libore, třeba příště! Držíme palce!

start
No.

Jméno
Name Discipline Čas odstoupení

Time of resignation
Ujetá vzdálenost
Travelled distance

121 Libor Londa Jiný vlastní pohyb / Other human power movement 5.7. 17:34 201km
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že letos jako jediný koloběžkář zvládl 
letošní blátivé Míle, on tímto výkonem 
vstupuje do síně nesmrtelných, protože 
od teď má Míle zdolané ve všech dis-
ciplínách, ve kterých se to kdy komu 
povedlo - kolo, běh a koloběžka! 

Ohlasy:
Martina Baladová: Je to prostě borec, 

smekám před jeho silnou vůlí. Zároveň 
se těším na další knihu. 

Pavel Hendrych:  Pro mne je Ríša 
hlavní osobnost 1000 miles, jeho sta-
tečný boj s tratí byl pro mne ten-
krát ve třináctém hlavní inspirací pro 
dokončení. Opět s velkým obdivem 
blahopřeji k dalšímu neskutečnému ví-
tězství silné vůle, moje poklona nikoliv 
pro koloběžku, ale pro Ríšu.

Z webu http://www.1000miles.cz/, 
červen 2018, vybrala Jana Vráblíková 

Foto: archiv Londovi

Start No. Jméno / Name Discipline
Příjezd / In

Čas / Time
date time

79. 93 Richard Štěpánek Koloběžkář / Scooter 19.7. 11:23 17d, 20h, 23m

Šárka Langová o výrobě sýra: 
korbáčky pro mě byly výzva

„Výroba  sýrových  korbáčků  a  sýrů 
obecně  je  můj,  už  bych  neřekla  ani 
koníček,  ale  rovnou  kůň,“   říká Šárka 
Langová z Liptálu, která svůj um před-
váděla uplynulou sobotu na Hrozenko-
braní v Novém Hrozenkově.

Se zpracováním mléka a výrobou sý-
ra začala asi před deseti lety.
„Měla jsem malou dcerku, a tak jsem 

pro  ni  začala  nakupovat  domácí  krav-
ské  mléko  od  sousedky.  Nejdříve  jsem 
zkoušela  vyrábět  jogurty  a  postupem 
času  jsem  plynule  přešla  k  výrobě  sý-
ra,“ přibližuje paní Šárka své začátky. 
Na sýrové nitě si hned netroufla.
„Začínala jsem s čerstvými sýry, po-

tom jsem zkoušela polotvrdé. Korbáčky 
pro  mě  byly  výzvou,  protože  jak  jsem 
zjistila, jejich výroba není vůbec jedno-
duchá,“ netají.

Následovaly pokusy, a jak sama říká, 
také omyly. I přes ně, nebo snad díky 
nim, se ze začátečnice pomalu stávala 
profesionálka.
„Za  ty  roky  jsem  myslím  dospěla 

do  fáze,  kdy můžu  říct,  že  bych  se  vý-

robou  korbáčků  snad  mohla  i  živit,“ 
podotýká Langová.

Zatímco ze začátku zpracovávala týd-
ně zhruba pět litrů mléka, dnes zvládne 
i osmdesát. Z tohoto množství vznikne 
asi sedm a půl kila sýra.

„Mléko musíme zahřát na asi 32 stup-
ňů.  Pak  se  zasýří  syřidlem  a  vznikne 
z  něj  hmota  podobná  pudinku.  Tu  na-
krájíme  a  čekáme,  až  ke  spodu  sedne 
syřenina a k vrchu vystoupá syrovátka. 
Syřeninu posbíráme, dáme  ji do  formy 

a  čerstvý  sýr  je  v  podstatě  hotový,“ 
přibližuje ve stručnosti proces výroby. 
Aby ze sýra mohly vzniknout nitě, musí 
mít správnou hodnotu pH.
„Asi kolem pěti,“ podotýká Langová. 

Pokud je pH správné, pak už stačí sýr 
nakrájet, vložit do horké vody, která má 
mezi sedmdesáti až devadesáti stupni, 
a počkat, až se rozpustí.
„Z hmoty taháme nitě, které vkládáme 

do studené vody, pak už stačí jen nitě za-
plést do korbáčků“ dodává paní Šárka.

Hotové výrobky mají velký úspěch 
mezi jejími příbuznými i přáteli.
„Když někdo plánuje třeba oslavu, už 

dělá objednávky. Ale jsem ráda, dělá mi 
to radost“ dodává Šárka Langová.

Hrozenkobraní v areálu památníku 
Antonína Strnadla v Novém Hrozenkově 
se letos uskutečnilo potřetí. Návštěvníci 
zde mohli zhlédnout ukázky řemesel, 
nakoupit jarmareční zboží, ochutnat ve-
ganskou kuchyni, prohlédnout si hro-
zenkovské kroje, zjistit, jak na techniku 
pletení krosienka, nebo se dozvědět 
zajímavosti o bylinkách.

Na snímku Šárka Langová, která vy-
rábí sýrové korbáčky. 

Foto, autor: Eva Lukášová, zdroj: 
https://valassky.denik.cz/, 22.7.2018

Richard Na Hranicích.
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Vážený pane starosto a místostarosto, 
vážená paní farářko,  

jmenuji se Michael Laza, USA. Moje 
rodina a já jsme 11. června 2018 na-
vštívili obec Liptál na Moravě s naším 
českým průvodcem Martinem Pytrem.

 
Chtěli bychom Vám poděkovat za to, 

že jste nás pozvali do své kanceláře 
i kostela a za Vaši pohostinnost a dary, 
které jste pro nás Vy a Vaši spolupra-
covníci připravili.

 
Mám pro Vás a Vaše spolupracovní-

ky několik fotografií z naší návštěvy, 
snad Vás také potěší.

 
Dovolte mi také pár slov o našich 

českých předcích:

Vít (Vitus) Kučera, narozený v obci 
Kočín, jižní Čechy v roce 1890. Otec 
Dominiky Kučerové provdané Lažové. 
Dědeček Michaela Laži a Sue, Barb 
a Karil Kučerové.

Barbora Kučerová, narozená 
v Podhájí v roce 1865. Emigrovala 
se svým synem, Vítem Kučerou, 
do Ameriky v roce 1891. Je babičkou 
Dominiky Kučerové provdané Lažové. 
Je prababičkou Michaela Laži a Sue, 
Barb a Karil Kučerové.

John (Jan) Kurtz, narozený 
v Mičovicích, jižní Čechy v roce 1868. 
Emigroval do Ameriky v roce 1881. Je 
dědečkem (z matčiny strany) Dominiky 
Kučerové provdané Lažové. Je pradě-
dečkem (z matčiny strany) Michaela 
Laži a Sue, Barb a Karil Kučerové.

Aloisia Havlíková provdaná  
Kurtzová, narozená v roce 1871 v obci 
Vítonice (u Bystřice pod Hostýnem) 
na Moravě. Emigrovala do Ameriky 
v roce 1885. Je babičkou (z matčiny 
strany) Dominiky Kučerové provdané 
Lažové. Je prababičkou (z matčiny stra-
ny) Michaela Laži a Sue, Barb a Karil 
Kučerové.

Tomáš Laža, narozený v Rakové 
na Moravě v roce 1886. Emigroval 
do Ameriky v roce 1901. Dědeček 
Michaela Laži.

Marie Elšíková, narozená v roce 
1887. Babička Michaela Laži.

Joseph Elšík, narozený v Zádveřicích 
na Moravě v roce 1862. Emigroval 
do Ameriky v druhé polovině roku 
1800. Je pradědečkem (z matčiny stra-
ny) Michaela Laži.

Veronica Kučerová provdaná Elšíková, 
narozená v Lichnově na Moravě v roce 
1863. Emigrovala do Ameriky v druhé 
polovině roku 1800.  Je prababičkou 
(z matčiny strany) Michaela Laži.

Jiří Kašpar a Jan Pokorný, kteří se na-
rodili ve Valašské Polance na Moravě 
v roce 1845 a 1865. Emigrovali společ-
ně se svými rodinami do Ameriky v ro-
ce 1881. Jsou pradědečkové (první z ot-

covy, druhý z matčiny strany) Frances 
Kašparové provdané Lažové.

Terezie Hyžáková provdaná Kaš-
parová, narozená v Lužné na Moravě 
v roce 1855. Přistěhovala se do Ameriky 
v roce 1881. Je prababičkou (z otcovy 
strany) Frances Kašparové provdané 
Lažové.

Terezie Šafaříková provdaná Po-
korná, narozená v Lužné na Moravě 
v roce 1871. Emigrovala do Ameriky 
v roce 1881. Je prababičkou (z matčiny 
strany) Frances Kašparové provdané 
Lažové.

Ještě jednou za vše děkuji.

Michael Laza, 24. června 2018

Napsali nám
Návštěva České republiky – z USA
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Také k osvětlení dobové historie zveřejňujeme odborný článek Pavla Mašláňě, 
Muzeum regionu Valašsko, zveřejněný v Našem Valašsku 31. října 2016:

Obživa na Valašsku nebyla v minu-
losti jednoduchou záležitostí. Vzhledem 
k reliéfu krajiny zde nebylo mnoho 
prostoru pro zemědělství a půda se 
navíc nevyznačovala velkou úrodností. 
S nárůstem počtu obyvatel regionu bě-
hem 19. století, bylo pro lidi stále ob-
tížnější uživit se v rodných vesnicích, 
spousta z nich proto migrovala za prací 
do jiných regionů habsburské monar-
chie. Proto ve druhé polovině 19. sto-
letí začala řešit část místních obyvatel 
svoji tíživou životní situaci emigrací 
do Ameriky. Přispěla k tomu i neúro-
da, která zasáhla oblast ve 40. letech 
19. století a jí následovaný hladomor.

První vlna vystěhovalectví proběhla 
v letech 1853-55 a podnítil ji evange-

lický učitel Josef Mašík. Na jeho popud 
opustilo svá rodiště na 350 převážně 
evangelíků ze Vsetínska, Rožnovska 
a Valašskomeziříčska, jejich cílovou de-
stinací v Americe byl stát Texas. Další 
vlny vystěhovalectví přišly po skonče-
ní občanské války ve Spojených stá-
tech, nejsilnější byly v letech 1872-73 
a 1880-1881. Lidé odcházeli hlavně 
z Ústí, Janové, Hovězí, Halenkova, 
Nového Hrozenkova, Jablůnky, 
Ratiboře, Hošťálkové a Růžďky, jejich 
počtu už dosahovaly několika tisíc. 
Lidé z první vlny emigrantů totiž udr-
žovali korespondenci se svou vlastí 
a své sousedy či příbuzné k přestěhová-
ní vybízeli, i v dobovém tisku se obje-
vovaly inzeráty vyzývající k emigraci, 
v zemi také působili agenti přepravních 

   20.-24. srpna 2018 se na Vartovně 
konal příměstský tábor s angličtinou 
pro děti ve věku 10-15 let. Polovina 
dětí byla z okolí (Jasenná, Liptál, Ublo, 
Všemina) a polovina z daleka (Valašská 
Bystřice, Zlín, Ostrava, Brno a Praha). 

   
Tábor pořádal Radim Přímal a Jean 

Bramley (Jižní Afrika). Na týden jsme 
se stali námořníky, učili jsme se námoř-
nickým  dovednostem jako např. vy-
robit si kompas, šplhat na laně a tak... 
Udělali jsme si vor, na kterém jsme 
museli přeplout rybník. Byla to legrace, 

Vystěhovalectví z Valašska do USA společností, kteří lidi k vystěhování 
přesvědčovali.

Cílem emigrantů byl opět hlavně 
Texas a to okresy Austin, La Fayette, 
Lavaca a Washington. Dlouhou cestu 
absolvovali často celé rodiny se svým 
skromným vybavením. Pěšky putovali 
na nejbližší nádraží a z nich se po že-
leznici dopravovali do přístavů Brémy 
či Hamburk, odkud vyplouvaly lodě 
do jejich nového domova. Cesta trva-
la několik týdnů a většinou skončila 
v přístavu Galveston, odkud lidé puto-
vali na vozech do vnitrozemí. V Texasu 
na ně čekaly rozsáhlé lány volné půdy, 
kterou ovšem museli zkultivovat.

Na svých hospodářstvích pěstovali 
kukuřici a bavlnu a chovali dobytek. 
Po těžkých začátcích se většina used-
líků s novou zemí sžila, ale na svou 
starou vlast nezapomněli a snažili se 
udržovat český jazyk a zvyky. 

1. English Summer Camp

Popis  osob  na  skupinové  fotografii, 
zleva doprava:

Michael Laza (Laža), Victoria, Texas
Sue  Kucera  Touchett,  Hartland, 
Wisconsin
Barb  Kucera  Hanlod,  St.  Paul, 
Minnesota
Dominica Kucera Laza, Victoria, Texas
Dennis Hanold, St. Paul, Minnesota
Karil Kučera, Northfield, Minnesota
Frances Kaspar Laza, Victoria, Texas
Sue, Barb a Karil Kučerová jsou sestry.
Dennis a Barb Hanold jsou manželé.
Dominica  Kucera  Laza  je  matkou 
Michaela Lazi.

Michael  Laza  a  Frances Kaspar  Laza 
jsou manželé.
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Největší svátek folkloru pod rozhled-
nou Vartovna a v širokém okolí skončil. 
Organizátoři Liptálských slavností udě-
lali poslední krok před jubilejním pade-
sátým ročníkem. Vpravdě velmi zdařilý 
krok následovaný velkým očekáváním. 

Pětidenní maraton tradičního, méně 
tradičního i exotického folkloru se opět 
stal nanejvýš důstojnou oslavou lido-
vých tradic nejenom z České republiky 
a Slovenska, ale také z Číny, Indonésie 
a Portugalska. Organizátoři k prezenta-
ci vytvořili souborům podmínky, které 
by méně zasvěcený snad ani nečekal. 
Především proto, že režiséry folklorního 
dění byli, jsou a naštěstí i dál budou čle-
nové Folklorního spolku Lipta Liptál 
(jeho historie se začala psát v roce 1930 
a na jeho založení se podílel akademický 

Poslední krok před jubileem Liptálek

protože někteří tam i spadli. Taky jsme 
měli stezku odvahy k majáku (rozhled-
ně). Tam šli však jen ti nejodvážnější.

Celý tábor byl zaměřený na angličti-
nu, abychom se naučili hlavně mluvit 
a taky správně vyslovovat. Moc se nám 
to líbilo, naučili jsme se spoustu pís-
niček, básniček a her. Každý den nám 
kapitáni Jean s Radimem napsali, co ten 
den budeme dělat. Všichni jsme dostali 
malé deníčky, do kterých jsme si psali 
věci, které se za ten den staly. 

Přemlouváme kapitány, aby příští rok 
byl tábor zase.

Anna Přímalová, účastnice tábora
Foto Přímalovi

Napsali o nás
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malíř Jan Kobzáň) z ne příliš velké ves-
nice pod Syrákovem na Vsetínsku.

Je obdivuhodné, jak ogaři a cérky 
ze spolku a řada dalších lidí žijících 
ve vesnici za nebývalé podpory obec-
ního úřadu dokážou bez velkého hum-
buku nachystat akci, která ve srovnání 
s českými vesnicemi, ale také mnohými 
i jen pár kilometrů vzdálenými městy 
nemá obdobu. Není se proto čemu divit, 
když se Liptál stal v roce 2006 Vesnicí 
roku a v roce 2015 také držitelem Ceny 
Evropské unie umění Zlatá Europea. 
Tu obdržel Liptál jako historicky prv-
ní vesnice na světě. Ne nadarmo je 
proto Mezinárodní folklorní festival 
Liptálské slavnosti řazen k největším 
a nejvýznamnějším folklorním akcím 

v České republice. Mají takový věhlas, 
že podívat se letos na jednotlivá vystou-
pení neváhali přijet ani představitelé 
velvyslanectví Číny a Indonésie. A také 
prezident Evropské unie umění.

Je proto smutné, že i do folkloru zejmé-
na v poslední době silně zasahují politické 
vlivy. Pořadatelům takzvaných Liptálek 
se totiž kromě již uvedených zahranič-
ních souborů podařilo předjednat také 
účast souborů z Alžírska, Kapverdských 
ostrovů a Turecka. Bohužel, současná 
mezinárodní situace, v jejímž důsledku 
nebyla všem členům souborů ze zmi-
ňovaných zemí udělena víza, byla proti. 
Smutná realita současnosti, byť jí třeba 
tak nějak rozumím, která potírá tvrzení, 
že kultura národy sbližuje...

Chce se jen věřit, že stejné poli-
tické trampoty nepotkají organizátory 
50. mezinárodního folklorního festivalu 
Liptálské slavnosti 2019. Už jen pro-
to, že tvrdí, že jestliže byly Liptálské 
slavnosti až dosud vždy programově 
i organizačně velmi kvalitní, pak ty 
jubilejní padesáté už dnes připravují 
tak, aby se staly z tohoto pohledu něčím 
nevídaným.

Zlomte vaz, Liptálané! Jste skvělí, 
své práci rozumíte a děláte ji moc dob-
ře. Váš úspěch a věhlas je zasloužený. 
Nechť je vám v patách rovněž v dalších 
letech.

Autor: Dušan Póč | úterý 28.8.2018 
Zdroj: https://blog.idnes.cz/

Foto Josef Londa

ZLÍN – Delegaci starostů tří měst 
z Kostariky a také ředitele folklorního 
souboru z kostarického města Colon 
v doprovodu starosty Liptálu Milana 
Dani přijal na krátké přátelské návštěvě 
hejtman Jiří Čunek. Kostaričané zavítali 
do Zlínského kraje na festival Liptálské 
slavnosti, který se konal minulý víkend, 
a v regionu se ještě několik dní zdrželi, 
aby si prohlédli Zlín, Vsetín a Rožnov 
pod Radhoštěm.

„V loňském roce jsme podepsali 
smlouvu o spolupráci mezi naší obcí 
a kostarickým městem Colon. Na začát-
ku bylo přátelství s vedoucím tamního 
souboru a z toho začalo vznikat toto širší 
rozvíjení vztahů. V březnu 2019 pojede 
třicet členů našeho folklorního souboru 
do Kostariky a promýšlíme i programy 
vzájemné výměny v oblasti vzdělávání. 
Cílem je zapojit do výměnných pobytů 
co nejvíc lidí z obou vzdálených regio-
nů,“ řekl starosta Liptálu Milan Daňa.

Po přijetí u hejtmana Jiřího Čunka 
si členové delegace prohlédli Baťův 

mrakodrap včetně projížďky v pojízdné 
kanceláři a na krajské město a jeho oko-
lí se také podívali z vyhlídkové terasy 
v 16. etáži.

Zpracovala: Helena Mráčková
Foto: Mgr. Art. Jiří Balát

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz , 30.8.2018

Hejtman přijal Kostaričany



Liptálský zpravodaj 3/2018  65

Rozhovor s Petrou Pilnou
Bylo nebylo... určitě znáte známý za-

čátek snad všech pohádek. Jednou z nich 
je i ta o Zlaté přadleně. Ta si svou skrom-
nou povahou, pečlivou prací a šikovný-
ma rukama získala srdce pohádkového 
prince. A zase v jiném království žije 
tkadlena... A není to obyčejná tkadlena, 
je to Pilná tkadlena. Ano, opravdu s vel-
kým „P“. Začněme ale pěkně od začát-
ku, sedím v dílně u tkalcovského stavu 
na staré židličce, kde paní Petra jako ma-
lá sedávala se svou stařenkou a naslou-
chala povídání o zašlých časech... Právě 
na ní, na stoličce od staříčka stolaře, se 
zrodila láska a úcta k řemeslům našich 
předků, která se životem Pilné tkadleny 
vine jako červená nitka.

Paní Petro, kde se vlastně vzala Pilná 
tkadlena?

Stařenka Hovořáková mi tu pohádku 
o Zlaté přadleně často četla – jako ma-
lá jsem u ní bývala „na hlídání“, nebo 
jen  tak  „jdu  k  babičce“.  Bydleli  jsme 
totiž  v  jednom  domě  –  jen  o  poschodí 
výše.  Ten  dům  postavili  naši  staříčci 
vlastníma rukama, aby jim ho jiní vza-
li,  ale  to  je  zase  jiné drama. Ze  všeho 
nejvíc  mě  zajímala  ta  část  pohádky, 
kde přadlenu zavřeli do hladomorny – 
to musel  být  strašný  trest.  Já  totiž  bez 
jídla  nevydržím  ani  dvě  hodiny  –  teda 
vydržím,  ale  to  nevydrží  pak  nikdo  se 
mnou.  Kolikrát  se  stalo,  že  stařenka 
usnula  mezi  čtením  –  úplně  přesně 
vím,  že  jsem brala  pohádkovou  knížku 
do  ruky  sama  a  předříkávala,  slovo 
od slova, jako bych opravdu uměla číst. 
Byla  to  moje  nejoblíbenější  pohádka. 
Nemohla  jsem  vědět,  že  upředené  nitě 
se  stanou  součástí mého dospělého  ži-
vota. Když tkaní předvádím na některé 
z  akcí,  hodně  lidí  si  práci  přadleny 
a tkadleny plete. A na to číhám a s ra-
dostí poučuji: „byla jednou jedna zlatá 
přadlena s kolovratem a Pilná tkadlena 
s tkalcovským stavem.“ Moje maminka 
mi v první  třídě napsala do památníč-
ku: Buď vždycky pilná jako včelička…a 
pak bylo osudové  vzít  si  pana Pilného 
za muže.  I když nám  láska nevydržela, 
každé jiné příjmení by nebylo to pravé. 
A nejsem tak troufalá, abych o sobě tvr-
dila jen tak, že jsem pilná. Moc náhod 
najednou, že? J

Poprvé jsme se setkaly na kurzu ple-
tení proutěných košíků, Vás si však 
již dávno získaly ručně tkané koberce. 
Proč právě ony?

Na to je jednoduchá odpověď. Protože 
to hodně přibývá a brzy vidíte výsledek.  
Myslím, že každý člověk by měl mít něja-
ké plány – čím se živit, čím se bavit, čím 
nepromarnit  svůj  čas. Moc  se mi  líbila 
keramika – tento sen se mi splnil v rámci 
mé profese – vedu ve škole keramickou 
dílnu.  Pak  jsem  chtěla  paličkovat,  ale 
to  je  tak  titěrná  záležitost,  že  se  k  mé 
hyperaktivní  povaze  nehodí.  Na  tkaní 
jsem pomýšlela,  ale  kde  jen  tak  pořídit 
tkalcovský stav, když ten v rodině od sta-
řenky  spálili,  jako  nepotřebný  krám... 
Jako mnoho z nás jsme ale posílali ob-
nošené  oblečení  na  slovenskou  Oravu, 
kde  nám  hodná  paní  koberce  tkala…, 
měli  jsme  je  všude.  A  moc  mě  bavilo 
hledat  pyžamo,  šlapkáče,  zástěru,  šaty, 
košili  v  těch  barevných  pruzích.  A  pak 
to  zkrátka  všechno  zapadlo  do  sebe  – 
našla jsem si výrobce stavů. Nechala si 
poradit,  jak navázat osnovu a postupně 
zabrala  materiálem  všechna  prázdná 
místa našeho domu. Někdy v noci mám 
sny,  že  plavu  v  barevných  klubíčkách 
jako strýček Skrblík ve zlatých mincích. 
Baví mě skládat barvy a hrát si na ba-
revnou cestičku – jablíčkovou, podzimní, 
duhovou – kobereček  je přece cestička, 
odněkud někam a zase zpátky.
No a pak mám v hlavě pořád husí hej-

no. Třeba se mi splní i tento sen.J

Pojďme zpátky do minulosti. Kdy 
a v jaké podobě se ručně tkané koberce 
na Valašsku zabydlely?

Podle  dostupných  historických  mate-
riálů, na které tedy nejsem odborník, ale 
spíš mě zajímalo, co lidem o tkaní a tkal-
covství říkat, jsou ručně tkané koberečky 
jakoby  posledním  krokem  před  koncem 
podomáckého  tkaní  vůbec.  Že  se  tkalo 
plátno  a  sukno  skoro  v  každé  chalupě 
a  značná  část  takto  zpracované  lněné 
úrody  nebo  ovčí  vlny  se  musela  ode-
vzdávat, je asi všeobecně známé. Výrobu 
těchto lněných a vlněných tkanin převza-
ly továrny – století páry a vynálezy tkal-
covských stavů na parní a elektrický po-
hon znamenaly konec podomácké výroby 
chalupníků,  pasekářů.  Zbyly  tkalcovské 
stavy. Na nich tkalci zpracovávali tkani-
ny pro svou potřebu. Z  tkanin a oděvů, 
které  byly  vyřazeny  z  běžného  užívání, 
se staly koberečky. Osnova zůstala lněná 
nebo  vlněná,  později  levná  bavlněná 
a útek byly právě proužky starých košil 
a  podobně. V  knížce Děti  z  Bullerbynu 
je popisováno, jak maminka střádá kaž-
dý  kousek  vyřazené  textilie,  aby mohla 
dcerce utkat kobereček do nového poko-
jíčku. To mi leží v hlavě od dětství – střá-
dala, nic nevyhodila. A i když příběh dětí 
není od nás, ale  ze  švédského venkova, 
myslím,  že  jako  příklad  je  skvělý.  Také 
je zajímavé, že tkalci byli převážně muži, 
zatímco  ženy  připravovaly  přízi  přede-
ním na kolovratu a obstarávaly všechny 
ostatní potřebné práce kolem.

Takže i Vy tkáte z vyřazených textilií 
a řečeno dnešním jazykem zrecyklujete 
doslova vše?

Říká  se  tomu  nějakým  složitým  an-
glickým  výrazem,  ale  já  si  ho  nejsem 
schopná  zapamatovat  –prostě  zpraco-

Přečetli jsme za Vás
Pohádka o „Pilné tkadleně“
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vávám  výrobní  a  spotřebitelský  textilní 
odpad. Pokud je materiálem spotřebitel-
ský textil, můžete u nás na zahradě vidět 
celé léto barevné hromady, jako v třídící 
lince.  A  pak  na  šňůrách  vlající  oran-
žové,  žluté,  zelené,  strakaté  povlečení, 
prostěradla,  závěsy,  ubrusy.  Tato  doba 
je  pro mě  rájem. Miluju  pohled  na  pl-
nou  zahradu  voňavého  prádla!  „Jedu“ 
na dvě pračky a myslím, že bych mohla 
některému  z  výrobců  praček  dělat  zku-
šební pradlenu.

Cestou kolem Vašeho domu na Novém 
Hrozenkově si ale také nelze nevšim-
nout sušících se lněných snopů...

Ano,  jsou tam a  ještě chvilku vydrží, 
než se najde chvíle na další zpracování. 
To byl takový pokus, jestli bychom umě-
li pěstovat přadný len v horských pod-
mínkách  na  vypůjčeném  kousku  pole. 
Dokázali  jsme to, ale bohužel nemáme 
kde pokračovat – to až budeme mít náš 
statek. Jednou. Ale lámačku na len i ko-
lovrat už mám! J

Navazujete na rodinnou tradici?

Dá  se  to  tak  říct.  Z  vyprávění  vím, 
že  u  stařenky  v  rodině  tkali  odjakži-
va.  A  stařenka  vyráběla  bílé  valašské 
přízové  podkolenky  na  stroji,  který  je 
nenávratně pryč. A přeneseně navazuji 
na  stařenčinu  oblíbenou  průpovídku: 
„Opravdu, neslíbím vám to, mám toho 
moc, ….a  kdy  byste  si  pro  ně  přišli?“ 
Ona totiž paní Hovořáková byla vyhlá-
šená  pekařka  vdolků  a  měla  opravdu 
plno  objednávek.  A  neuměla  říct  ne. 
Často  na  to  myslím,  když  někomu  ří-
kám, že opravdu toho mám moc…a kdy 
si přijdete? J

Ke kraji svých předků máte velmi 
blízko, promítá se to i do Vaší tvorby?

Myslím,  že  ano.  I  když  v  moderním 
barevném  pojetí.  Pro  mě  je  důležité 
zachování tradičního postupu.

Své umění si nenecháváte jen pro 
sebe, ale pořádáte i kurzy.

Nevím, jestli zrovna umění, ale tak ně-
jak cítím, že je důležité lidem ukázat, že 
to není  jen  takové přehazování osnovy 
sem a tam. Na kurzech začínáme pěkně 
od začátku, stříháním látky na proužky. 
Ono totiž tkaní je opravdu už pak jako 
dovolená. Nejhorší na čas a dřinu jsou 
přípravy.  Je  pro mě  překvapivé  sledo-

vat, jak těžké je třeba stříhat rovně. Ale 
abych nebyla moc přísná, klepu na dře-
vo, všechny naše kurzistky byly šikovné 
a odnesly si domů svůj první kobereček. 
Je milé se s nimi loučit a vidět, že neli-
tují ani peněz ani času.

Ve Vaší dílně je hned několik stavů. 
Všechny asi nebudou jen na koberce, 
nebo ano?

Tři stavy jsou primárně určené na ko-
berce  nebo  prostírky,  na  ty  si  nene-
chám sahat. Další dva  jsou do  zálohy, 
na třech učím na kurzech a jeden máme 
na hraní – tkají se na něm vlněné šály 
a tak podobně.

Ačkoliv moje další otázka patří spíš 
na jiné místo našeho časopisu, ne-
dá mi to se nezeptat: čím je pro Vás 
Valašsko?

Můžu  bez  dalších  komentářů? J  To 
by byly romány!
Seřazeno podle mé oblíbenosti: Selský 

rozum. Vůně kravského a ovčího hnoje. 
Mravenčí kopky a mateřídouška. Z kop-
ce a do kopce. Paseky, které už asi nikdo 
nehledá.  Elektrické  ohradníky  a  moje 
nářky: to nepřeskočím..., to nepodlezu..., 
tam  se  nedostaneme.  Houfy  udivených 
dovolenkářů  s  frgálem v  ruce – helééé, 
nejsou  todle  ti  Valaši?  Helééé,  asi  ov-
cééééééééééééé  nééé?  Uřvanci  na  cyk-
lostezce – ti němí prominou. Lesy, co tu 
před 40 lety nebyly a za 10 let opět ne-
budou. Zbořené dřevěnice a místo nich 
domy. Prý krásné. 
Tenkrát  slib  daný  rukou  byl  zkrátka 

napořád. 

Bývalo  tady  tak  nějak  lépe,  tišeji, 
skromněji,  pokorněji…nebo  jsme  byli 
jiní my?

Pracujete jako vychovatelka ve škol-
ní družině v Liptále – z mého pohledu 
se jedná o úžasné a vzájemně inspi-
rující spojení. Je tomu skutečně tak 
– a daří se Vám pro tvořivou práci, po-
tažmo přímo stará řemesla, nadchnout 
své žáky?

Je to úžasné. Můj muž mi říká, že jsem 
kvočna. Stačí tři dny bez dětí a jsem ne-
svá (teda říká to jinak, ale taková slova 
jsou zakázaná) …na dovolené přitahuju 
všechna  mláďata  a  ke  konci  pobytu 
kdekoliv  mám  „svou  drůžu“.  Zážitky 
nepřenosné a nesdělitelné. A jestli jsou 
nadšení? Snad stejně, jako já… Zrovna 
teď  máme  ve  třídě  kolíkové  stávky 
a  na  zítřejší  ohlášené  hospitaci  pana 
inspektora prostě tkaní nemůže chybět. 
Uvidíme, jak si povede J!

A zatímco jsme si spolu s Pilnou 
tkadlenou povídaly, smály se a vzpo-
mínaly, jen tak mimochodem, s leh-
kostí a řemeslným fortelem, vznikla 
další barevná cestička...

Paní Pilná, moc děkuji za rozhovor. 
A také za to, že patříte k těm „srdca-
řům“, díky kterým není Valašsko 
pouhým prázdným slovem, ale stále 
žije!

Ivana Spitzer Ostřanská
Valašsko č. 40, květen 2018/1
Foto - archiv Pilné tkadleny
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Valašské muzeum v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm pomohlo k záchraně za-
jímavého knížecího kočáru, který po-
chází z naší obce. Knížecí kočár byl 
nalezen v roce 1969 ukrytý v dřevěné 
stodole pod senem, v blízkosti katolic-
kého kostela v Liptále. Muzeum nechalo 
kočár kompletně zrestaurovat v letech 
2007–2009. Veškeré odborné restaurá-
torské práce provedl restaurátor Václav 
Obr z Čech pod Kosířem. Podle paní 
Kramolišové z muzea v Rožnově, kočár 
pochází z produkce Továrny na kočáry 
Ignáce Schustaly v Kopřivnici. Vyražení 
na původních osách kol ukazuje na vý-
robu kočáru kolem roku 1895. Podle 
zhodnocení restaurátora se jedná o kočár 
s luxusní výbavou, který byl původně 
určen zřejmě pro vysoce postaveného 
příslušníka monarchie. 

V době, kdy kočár vznikl, vlast-
nil zámecké panství Maxmilián Jan 
Ulm-Erbach s manželkou Helenou von 
Siebold. Ve vlastnictví jejich rodiny 
byl zámek od roku 1881 do roku 1928. 
Posledním majitelem zámku byl pak 
hrabě Brandenstein–Zeppelin, kterému 
byl zámek v roce 1945 jako němec-
kému státnímu příslušníkovi konfis-
kován. Následně byla v zámku zříze-
na měšťanská škola, později zvláštní 
škola, apod. Co se stalo s vybavením 

zámku a kde se nachází, není bohužel 
známo. 

Jak se kočár do Liptálu dostal a kdo jej 
nejprve využíval, není také bohužel zná-
mo. Až z pozdějších záznamů vyplývá, že 
kočár byl spolu s jednou bryčkou na ka-
tolické faře, kde sloužil jako duchovní až 
do roku 1952 Bohuslav Zrůnek. Ten ko-
čár údajně využíval k cestám na posled-
ní zaopatření. Po združstevnění připadlo 
poměrně rozlehlé farské hospodářství 
bývalému JZD. V roce 1965 pak někdo 
kočár zachránil před požárem, který zde 
vypukl. Skrytý pod senem čekal do ro-
ku 1969, kdy byl nabídnutý k prodeji 
muzeu, které jej vykoupilo. Již několik 

let však kočár v muzeu v Rožnově pod 
Radhoštěm k vidění není. V současné 
době je knížecí kočár dlouhodobě za-
půjčený na státním zámku ve Valticích, 
konkrétně v přilehlé jízdárně. 

Výzva
Ráda bych touto cestou požádala ob-

čany Liptálu, zda-li nenajdou doma sta-
ré fotografie zámku, zahrady, parku, 
vnitřního vybavení apod. Pokud ano, 
prosím o jejich zapůjčení, fotky je mož-
né odevzdat pro příp. oskenování např. 
na obecním úřadě. Stejně tak pokud se 
najde nějaký pamětník, který by měl ně-
jakou informaci, která by více objasnila 
historii kočáru.

Historie
Liptálský knížecí kočár COUPE 1/2
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Z FOTBALU
SPORT

Rozlosování mužů – podzim 2018

kolo den datum kde soupeř výkop

1 ne 26.8. doma Leskovec 16:30

2 ne 2.9. venku Halenkov B 16:30

3 ne 9.9. doma Ratiboř B 16:00

4 ne 16.9. doma Lačnov 16:00

5 ne 23.9. doma Střelná 15:30

6 ne 30.9. venku Choryně B 15:30

7 so 6.10. venku Janová 15:00

8 ne 14.10. doma Branky 15:00

9 ne 21.10. venku Kladeruby 15:00

10 ne 28.10. doma Valašská Polanka B 14:30

Rozlosování mladší přípravka „A“ – podzim 2018

kolo den datum kde hřiště soupeř výkop

1 ne 26.8. doma Liptál A Ústí, Vsetín B, Jablůnka 14:00

2 ne 2.9. venku Hošťálková Jablůnka, Kateřinice, Liptál A 10:00

3 so 8.9. venku Vsetín B Nový Hrozenkov, Liptál A, Ústí 10:00

4 ne 16.9. venku Nový Hrozenkov Lidečko, Liptál A, Kateřinice 10:00

5 ne 23.9. doma Liptál A Jarcová, Juřinka, Hrachovec 10:00

6 ne 30.9. venku Kateřinice Valašská Bystřice, Liptál A, Vsetín B 10:00

7 so 6.10. venku Ústí Lidečko, Liptál A, Vsetín A 10:00

8 so 13.10. venku Valašské Meziříčí B Vsetín B, Liptál A, Hrachovec 10:00

Rozlosování mladší přípravka „B“ – podzim 2018

kolo den datum kde hřiště soupeř výkop

1 ne 2.9. venku Nový Hrozenkov Liptál B, Huslenky, Valašská Polanka B 10:00

2 ne 9.9. doma Liptál B Vsetín A, Valašská Polanka A, Huslenky 10:00

3 so 15.9. venku Vsetín A Liptál B, Valašské Meziříčí B, Hošťálková 10:00

4 ne 23.9. venku Valašská Polanka B Nový Hrozenkov, Liptál B, Hošťálková 10:00

5 so 29.9. venku Jablůnka Hošťálková, Vsetín A, Liptál B 10:00

6 ne 7.10. venku Huslenky Nový Hrozenkov, Liptál B, Velké Karlovice 10:00

7 ne 14.10. doma Liptál B Valašské Příkazy, Ústí, Valašská Polanka A 10:00

8 so 13.10. venku Valašské Meziříčí B Vsetín B, Liptál A, Hrachovec 10:00

Pro fotbalové fanoušky a nejen pro ně zde zveřejňujeme 
tabulky pro rozlosování podzimní fotbalové soutěže, i když 
některá utkání již byla odehrána. Poslouží nám pro archivaci 

a třeba také jako podnětný námět pro využití volného času 
dětí i mládeže pro další kola. Všichni zájemci o fotbalovou 
hru jsou vítáni.
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Průběžná tabulka – iii. třída – muži – sezona 2018/19

Fotbalový nábor dětí

Klub Z V R P s B

1. Huslenky 5 4 0 1 19:5 12

2. Lačnov 5 4 0 1 17:9 12

3. Liptál 5 4 0 1 10:7 12

4. Choryně B 5 4 0 1 14:8 11

5. Valašská Polanka B (Lužná) 5 3 0 2 18:11 9

6. Kladeruby 5 3 0 2 12:11 9

7. Branky 5 3 0 2 16:11 8

8. Halenkov B 5 2 0 3 3:15 5

9. Střelná 5 1 0 4 7:8 4

10. Leskovec 5 1 0 4 10:12 4

11. Janová 5 1 0 4 7:19 3

12. Ratiboř B 5 0 0 5 6:23 1

V současné době trénujeme dva-
krát týdně, a to v úterý a ve čtvrtek 
od 16:00 hod. Celkem máme 20 dě-
tí, které jsou zařazeny do kategorie 
mladší přípravky. Jelikož jsme chtěli, 
aby si všechny děti zahrály, přihlásili 

jsme do soutěže dva týmy mladší pří-
pravky, a to Liptál „A“ a Liptál „B“. 
Jen pro zajímavost má v našem okre-
se dva týmy pouze Vsetín, Valašské 
Meziříčí, Valašská Polanka a právě 
Liptál. 

V červenci jsme pro naše malé fot-
balisty připravili tábor. Jednalo se o tři 
dny pobytu na fotbalovém hřišti včetně 
spaní ve fotbalové klubovně. Ve čtvrtek 
ráno se rodiče pomalu sjížděli a dob-
rodružství mohlo pomalu začít. První 
den jsme měli pro děti připraven pěší 
výlet na Vartovnu a další den jsme jeli 

Děti nám rostou a již brzy budeme 
muset přihlásit také tým starší příprav-
ky, proto by bylo potřeba, aby přišli 
další fotbalisté. Pokud máte doma dítě 
narozené 2007 a mladší a fotbal by ho 
bavil, přijďte určitě mezi nás. 

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál

do ZOO. Každý den jsme se samozřej-
mě věnovali trénování fotbalu. V sobotu 
byl tábor ukončen fotbalovým turnajem 
a poslední tečkou byl slavnostní oběd 
v Restauraci Salis. V sobotu odpoledne 

jsme se rozešli domů a naštěstí nám 
žádné dítě nechybělo.

Ing. Milan Daňa
předseda FK Liptál

Fotbalový tábor mladší přípravky
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Když jsem tuto akci plánoval, chtěl 
jsem, aby se tam opravdu hrál fotbal, 
když už je to vzpomínka na historické 
fotbaly Na Rovné. Proto jsme vzali celý 
tým liptálské přípravky, aby se postarali 
o hru. 

V době příprav jsem vůbec nepřed-
pokládal, že by pamětnici „horské ligy“ 
mohli osobně vyběhnout na trávník. 
Myslel jsem si, že jejich úloha bude spí-
še ve vzpomínání, debatování a pití pi-
va, kalíšků a pojídání guláše. Jsem rád, 
že jsem se mýlil a že tato stará garda 
vyběhla na křivou Rovnou a ukázala di-
vákům, že ten fotbal ještě nezapomněli. 
Dokonce tito starší pánové porazili nás 
mladší 10:9! Věřím, že se všem tato 
akce líbila, protože při takových akcích 
vznikají ty krásné vzpomínky. A jelikož 
my mladší bychom taky rádi vyhráli, 
myslím si, že odveta bude brzy. 

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

S příchodem letních prázdnin nám 
skončila volejbalová sezona 2017/18 
v tělocvičně, ale ani v létě jsme neza-
háleli a trénovali na venkovním hřišti 
na Syrákově.

V srpnu proběhl tradiční losovaný tur-
naj v Pozděchově na antuce, kterého se 
zúčastnili někteří členové KVN Liptál. 
Losovaný turnaj je zajímavá zkušenost, 
protože se volejbalisté, kteří se sejdou 
na turnaji, náhodně rozlosují do družstev, 
takže nikdo neví, s kým bude hrát. J

Na poslední prázdninovou sobotu 
1.9.2018 jsme byli pozváni na 17. roč-
ník Hodového turnaje v Ústí (Memoriál 
Jana Šimary). Celkem se zúčastnilo 7 tý-
mů z okolí. Hrálo se na dvou antukových 
hřištích, každý s každým, na 2 hrané sety.  
I když bylo počasí proměnlivé, na dobré 
náladě a pohodě to neubralo. V turnaji 
se nejlépe dařilo týmu Cheguevara ze 
Vsetína.

2 měsíce volna utekly jak voda a začí-
náme novou sezonu v tělocvičně. Noví 
spoluhráči jsou samozřejmě vítáni, hra-
jeme každý čtvrtek od 19 – 21 hodin. 

V případě zájmu neváhejte a volejte 
na tel.:737 727 815.

Za kolektiv KVN Liptál 
Radana Daňová

Horská fotbalová liga Na Rovné

Aktuality z volejbalu
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Od září opět v Liptále, v klubovně 
OÚ Liptál – I. patro, probíhají cvičení 
jógy. 

Každé pondělí od 17-18.15hod.
 

RELAXAČNÍ JÓGA 
- nechte všechny vaše myšlenky od-

plout ...
Relaxační jóga vychází z klasic-

ké hatha jógy, ale klade největší dů-
raz na dech – nikoliv na tělo a mysl. 
Nenutíte se do žádné pozice, jste svěd-
ky svého těla, sledujete, jak se hýbá 
a jak dýchá. Dech je jako řeka, která vás 
vede z jedné pozice (ásany) do druhé. 
Když máte pocit, že vašemu tělu nějaká 
póza nevyhovuje, prostě jí neděláte. 
V lekcích se nádherně uvolníte a jemně 
protáhnete, jejich přirozenou součástí 
jsou i klasické jógové relaxace.

Pro koho je vhodná?
Po fyzické stránce je relaxační jóga 

přístupná všem. Je vhodná pro každého, 
kdo trpí stresem a touží po uvolnění, 
meditaci a zklidnění. Příjemně protáh-
ne záda i tělo, ale neklade žádný důraz 
na fyzickou připravenost. Omezením 

mohou být stavy depre-
se, pro které je vhodné 
spíše dynamičtější cvi-
čení.

Každý čtvrtek 
od 17-18.15 hod. 

ViNYAsA FLOW 
JÓGA 

- plynutí s dechem...
Vinyasa jóga je volné splynutí dechu 

a jednotlivých pozic těla, každý pohyb 
sleduje nádech nebo výdech. Tato tech-
nika je někdy také nazývána Vinyasa 
Flow - plynulé přecházení z pozice 
do pozice v rytmu dechu naprosto 
hladkým způsobem, který představu-
je dokonale sladěnou techniku dechu 
a pohybu. Cvičení bývá dynamičtější 
a fyzicky náročnější a vyžaduje maxi-
mální soustředění.

Pro koho je vhodná?
Vinyasa jóga již předpokládá určitou 

základní znalost jednotlivých pozic, je 
tedy vhodnější spíše pro ty, kteří mají 
už alespoň pár lekcí jógy za sebou, ale 
ani úplný nováček, pokud je pohybově 
nadaný, se v hodině neztratí. Vinyasa 
patří k dynamičtějším, mladším jógo-
vým školám, a tak její cvičení uvítají 

zejména ti, kdo se chtějí nejen protáh-
nout, ale také trochu zapotit.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Lída Zajícová, tel. 725 386 371. 

JÓGA v Liptále 

Kulturní zařízení Liptál

od 4. října 2018

PRO DĚTI
Každý čtvrtek od 17:00 – 17:50 h

PRO DOSPĚLÉ
Každý čtvrtek od 18:00 – 19:00 h

Těší se na Vás Lenka Ahmed, tel. 
737 386 255

ZUMBA
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